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Vážení spolupracovníci,
dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril pri príležitosti môjho osobného jubilea, ktoré úzko súvisí s
našou akciovou spoločnosťou Železiarne Podbrezová. V júli uplynulo štyridsať rokov od môjho nástupu do podbrezovských železiarní.
Ak dovolíte, poohliadnem sa za
týmito rokmi, nedá mi totiž nespomenúť si na časy, keď
som do Podbrezovej
začal chodiť ako študent počas organizovaných letných aktivít vysokoškolákov
z Hutníckej fakulty v
Košiciach. Následne,
ako štipendista, som
mal vo vtedajších
Švermovych železiarňach tú česť robiť
diplomovú prácu v
našej valcovni profilov na poradí 475, v
oblasti tepelného spracovania. Ako
čerstvý absolvent hutníckej fakulty, a zároveň mladý zamestnanec,
som bol hrdý na to, že výsledky
mojej diplomovej práce poslúžili k predlženiu životnosti valcov v
poradí 475, vo valcovni profilov.
Nie každému diplomantovi sa podarí pracovať na diplomovej práci,
ktorá prinesie ovocie spoločnosti,
v ktorej pracuje. Do nástupu na
vojenčinu som krátko pracoval ako
technológ a po ukončení základnej
vojenskej služby som, ako mnohí
viete, mnohí možno nie, na vlastnú žiadosť išiel robiť do kaliarne,
do nástrojárne. Toto rozhodnutie
som nikdy neoľutoval a prešiel
som zaujímavými funkciami v spoločnosti. Vo funkcii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa
som už dvadsaťpäť rokov.
V budúcom roku oslávime sto-

osemdesiate výročie našej fabriky.
Za tú dobu sa na pozícii riaditeľa
vystriedalo sedemnásť ľudí. Osobne som najdlhšie slúžiacim riaditeľom, čo je nevídané. Som hrdý
na to, že počas môjho pôsobenia
v ŽP a.s. prešli železiarne veľmi
zaujímavým transparentným vývojom a dnes sú pýchou slovenského
hutníctva. V rámci európskych a svetových
trhov sme spoločnosť,
ktorá ponúka vo svojej
oblasti svetovú kvalitu
a vynikajúci servis.
Železiarne Podbrezová sú spoločnosť,
ktorá si desiatky rokov vychováva mladú
generáciu a disponuje
kvalitným pracovným
kolektívom. Na Slovensku a v Českej republike existuje už len
veľmi malo fabrík, ktoré sa môžu
pochváliť starostlivosťou o zdravie alebo vzdelanie zamestnancov.
Dovolím si tvrdiť, že žiadna z nich
sa v tejto oblasti s nami nemôže
porovnávať. Neznamená to, že sa v
našej spoločnosti nevyskytujú isté
nedokonalosti. Snažíme sa však
vždy prijať vhodné riešenie, aby sa
dané problémy neopakovali. Železiarne počas svojej existencie významne zveľadili región Horehronia. Aj vďaka našej spoločnosti je
úroveň NsP, n.o. v Brezne na veľmi
dobrej úrovni. Momentálne je realizovaná druhá etapa významnej
rekonštrukcie, ktorá by bez ŽP nebola. Za posledných štyridsať rokov bolo do regiónu investovaných
množstvo peňazí, a to najmä do
oblasti športu, školstva a zdravotníctva. Za ten čas sme sa vždy snažili uprednostniť našich zamest-

nič neriadili. Ľudia, ktorým fabrika
a zamestnanec nie sú sväté a ktorí
si nevážia tých, čo napĺňajú slovenský rozpočet. Už dnes sa s hrôzou
prizeráme, kto chce zostavovať
vládu a byť jej predsedom. Ak sme
doteraz museli bojovať desiatky
Vážení spolupracovníci,
rokov o svoje právo, som presvedštyridsať rokov je dlhá doba, na čený, že v budúcnosti to bude ešte
ktorú som hrdý. Železiarňam som ťažšie. Taktiež som presvedčený,
vďačný za to, že som tu a som pre- že pokiaľ niekto nemá primerané
svedčený, že aj vďaka mojej akti- vzdelanie, pracovné návyky, pokiaľ
vite majú výborné predispozície, nevyrastal v rodine, v ktorej rodiaby patrili aj v budúcnosti medzi čia pracovali a počas štúdia nebol
špičku a boli svojim zamestnan- vedený k tomu, aby sa živil prácou,
nebude vecom garantom,
dieť riadiť
hlavne v oblasti
ani štát a
životnej úrovne,
bude chcieť
ale aj osobných
Železiarne
istôt.
získať
len
Podbrezová sú
Prajem sebe,
dobré pozíale hlavne spocie.
spoločnosť, ktorá si
V
predločnosti, aby šla
touto cestou aj desiatky rokov vychováva staven stve
aj dozornej
naďalej a narade budepĺňala predstamladú generáciu a
me nútení
vy zamestnandisponuje kvalitným
vynaložiť
cov. Verím, že s
veľké úsilie,
pracovným kopracovným kolektívom.
aby sme si
lektívom, ktorý
ustrážili svoje okolo mňa, sa
je záujmy a
nám bude dariť.
aby sme nePri tejto príležitosti ďakujem celému pracovnému boli okrádaní politikmi, či šikanokolektívu, hlavne mojim najbliž- vaní inštitúciami, ako tomu bolo aj
ším spolupracovníkom, vrátane zo strany Slovenského futbalového
všetkých vedúcich prevádzkarní a zväzu. Budeme sa snažiť pracovať
odborných útvarov za to, že spolu tak, aby sme dodržiavali pravidlá,
napĺňame obchodné a finančné boli féroví, ale v prvom rade, aby
plány.
sme spolu vytvárali pevný pracovŠtyridsať rokov je dlhá doba a ný kolektív. Všetkým vám prajem
pokiaľ mi bude zdravie slúžiť, bu- hlavne pevné zdravie a veľa osobdem našej spoločnosti aj naďalej ných i pracovných úspechov.
pomáhať. Situácia, ktorá je pred
nami, je veľmi zložitá. Očakávam,
Ing. Vladimír Soták,
že po voľbách v roku 2020 sa do popredseda Predstavenstva
litiky dostanú ľudia, ktorí v živote
a generálny riaditeľ ŽP a.s.

nancov a ich rodiny. Aj dnes slúži
moja kancelária ako „dispečing“,
kde denne riešime potreby našich
zamestnancov či ich rodinných príslušníkov.

“

Podpísanie zmluvy o združení:

Laboratórium vysokoteplotných koróznych
procesov medzi ŽP VVC s.r.o. a FMMR TU v Košiciach
Ing. Bc. Martina Hrubovčáková, PhD.

prodekanka pre vonkajšie vzťahy a marketing

Dňa 20. júna bola na pôde Fakulty
materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity
(TU) v Košiciach podpísaná Zmluva o združení: Laboratórium vysokoteplotných koróznych procesov
medzi Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie, zastúpenou
dekankou fakulty doc. Ing. Ivetou
Vaskovou, PhD. a ŽP Výskumnovývojovým centrom s.r.o., (ŽP
VVC s.r.o.) zastúpenom riaditeľom spoločnosti prof. Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc.
Účelom združenia Laboratórium vysokoteplotných koróznych

procesov a cieľom jeho
činnosti je integrácia
výskumných, materiálových a prístrojových
kapacít do spoločnej
platformy zo strany
FMMR TU v Košiciach
a ŽP VVC s.r.o., ktorá
umožní efektívne realizovať výskum a vývoj v
oblasti analýzy vplyvu
agresívnych zložiek spalín na vysokoteplotnú
koróznu odolnosť žiarupevných kotlových akosti valcovaných a presných rúr vyrábaných v
Železiarňach Podbrezová, riešenie aktuálnych
úloh podnikovej praxe
a urýchlenú aplikáciu
výsledkov výskumu a
Zľava: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD., prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., doc. Iveta Vasková PhD.
vývoja do konkrétnych
a doc. Ing. Martin Fujda, PhD.
inovačných riešení.
Súčasťou
laboratómateriálov a inžinierstva kvality Martin Fujda, PhD. riaditeľ Ústavu
ria bude unikátne lamateriálov a inžinierstva kvality,
boratórne pecné zariadenie pre FMMR TU v Košiciach.
Podpisu sa zúčastnili aj ďalší zá- doc. Dr. Ing. Peter Horňak zástupvysokoteplotné korózne testy
ocelí v atmosférach obsahujú- stupcovia fakulty doc. RNDr. Ľu- ca riaditeľa ústavu a vedúci Oddecich agresívne zložky spalín, kto- bomír Pikna, PhD. prodekan pre lenia materiálového inžinierstva a
ré bude umiestnené na Oddelení vzdelávanie, Ing. František Pet- Ing. Miloš Matvija, PhD. tajomník
materiálového inžinierstva Ústavu ričko tajomník fakulty, doc. Ing. ústavu.

Ročník LXXV
12. júl 2019
www.podbrezovan.sk

Z obsahu čísla
vyberáme:
Polrok vo výrobe
V oceliarni sme za prvých
šesť mesiacov tohto roka
prekročili objem výroby stanovený vo finančnom pláne
o 3 655 ton. Objem výroby
kontinuálne
odlievaných
oceľových blokov na predaj
sme podkročili o 9 847 ton
a ich objem pre valcovňu
bezšvíkových rúr sme prekročili o 13 502 ton. Pozitívne môžem hodnotiť aj vývoj
ďalších hlavných ukazovateľov – predváhy a výrobných
prestojov.
Železiarne
Podbrezová
Región

čítajte na strane 3

Odbor expedície a obchodnej administratívy
Aj napriek expedícii nižšej o
5,7 percenta, v porovnaní s
rovnakým obdobím minulého roka, hodnotím prvý polrok ako veľmi dobrý. Pokles
expedície sa najviac prejavil
v kontinuálne odlievaných
oceľových blokoch, kde
sme vyexpedovali menej o
približne 7 900 ton. Mierny
pokles v expedícii valcovaných rúr bol kompenzovaný
vyššou expedíciou presných
rúr.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 3

Koniec školského roka
Piatok, 28. jún, bol posledným dňom školského roka
2018/2019 aj pre žiakov
a pedagogických pracovníkov Súkromnej strednej
odbornej školy hutníckej ŽP
(SSOŠH ŽP) a Súkromného
gymnázia ŽP (SG ŽP). Slávnostný nástup na školskom
dvore sa konal za prítomnosti predsedu Dozornej
rady ŽP Ing. Jána Banasa.
Súkromné školy ŽP

čítajte na strane 4

Turnaj v českých
Želatoviciach
V dňoch 14. – 16. júna sme
sa zúčastnili kvalitne obsadeného turnaja mladších
žiakov U-12 v českých Želatoviciach. Počas troch dní sme
odohrali osem kvalitných
štyridsaťminútových duelov
a v náročných podmienkach
a konfrontáciách sme nesklamali.
FK ŽP

čítajte na strane 8

Druhé kolo letného
biatlonu
V závere júna sa biatlonisti
ŠK Železiarne Podbrezová
zúčastnili 2. kola Viessmann
pohára v letnom biatlone.
Preteky sa konali v Revúcej
a súťažilo sa v dvoch disciplínach. Najskôr v sobotu, 29.
júna, boli na programe rýchlostné preteky, v nedeľu potom štartovali biatlonisti vo
vytrvalostných pretekoch.
ŠK ŽP

čítajte na strane 8
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Prieskum spokojnosti zamestnancov
Zakrúžkujte číslo na stupnici podľa toho, ako ste v súčasnosti spokojný
s uvedenými pracovnými podmienkami: 1 (veľmi nespokojný), 2 (nespokojný), 3 (nerozhodný), 4 (spokojný), 5 (veľmi spokojný).
1

-

1

-

1

-

1

2

Náplň práce
3
-

4

-

5

Istota stáleho zamestnania
2
3
4

-

5

Bezpečnosť na pracovisku
2
3
4

-

5

-

Mzdové ohodnotenie práce
2
3
4
-

5

1

-

Ponúkané sociálne benefity
2
3
4
-

5

1

Medziľudské vzťahy na pracovisku
2
3
4
-

5

1

Možnosť zvyšovania si kvalifikácie
2
3
4
-

5

1

-

Možnosť pracovného postupu
2
3
4
-

5

Materiálne a technické vybavenie pracoviska
1
2
3
4
5
Nasledovné ukazovatele sa týkajú čerpania výhod zo sociálneho fondu. Zakrúžkujte číslo na stupnici podľa toho, ktoré osobne považujete
za dôležité: 1 (bezvýznamné), 2 (málo dôležité), 3 (neutrálne), 4 (dôležité), 5 (veľmi dôležité).
Odmeny pri významných pracovných a životných jubileách
1
2
3
4
5
Vyplatenie ďalších miezd zamestnancom (dovolenková a vianočná
mzda)
1
2
3
4
5
1

-

1

-

2

Vyššie odstupné
3
4

-

5

Vyššie odchodné do dôchodku
2
3
4
-

5

Možnosť doplnkového dôchodkového sporenia
1
2
3
4
5
Kvalita stravovania a poskytovanie výživových doplnkov
1
2
3
4
5
1

-

Odmeny darcom krvi
2
3
4

-

5

Zdravotná starostlivosť o zamestnancov (rehabilitačné pobyty a procedúry, wellness a pod.)
1
2
3
4
5
Možnosť návštevy športových podujatí (futbal, kolky, cyklistika, biatlon a pod.)
1
2
3
4
5
Možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych podujatí
1
2
3
4
5
Ponuka letných táborov pre deti zamestnancov
1
2
3
4
5
Poskytovanie zliav na rôznom poistení (cestovnom, privátneho majetku, motorových vozidiel, zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania)
1
2
3
4
5
Možnosť čerpať pohonné hmoty na zamestnaneckú palivovú platobnú
kartu
1
2
3
4
5
Navrhnite ďalšie: ...................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, vyplnený kupón odstrihnite a zašlite ho spolu s anketou podnikovou poštou na referát psychológie ŽP
a.s. najneskôr do 10 dní od vydania tohto čísla. Jedného účastníka ankety vyžrebujeme a odmeníme vecnou cenou.

Kupón
Meno a priezvisko: ...............................................................................
Osobné číslo: .......................................................................................
Prevádzkareň (odborný útvar): .............................................................

Hornoliptovský kurucký regiment Vavrišovo objektívom I. Kardhordovej

Otvorenie letnej turistickej
sezóny na hrade Ľupča
Mgr. V. Homola
kastelán hradu Ľupča

Dňa 29. júna bola na Ľupčianskom hrade slávnostne zahájená
letná sezóna, spojená so zaujímavým bezplatným programom
pre tých najmenších, ale aj skôr
narodených.
V sobotu ráno návštevníkov privítal pri hradnej bráne Hornoliptovský kurucký regiment výstrelmi
z dobových palných zbraní. Prehliadky hradu boli zavŕšené večerným koncertom filmovej hudby,
ktorý sa niesol horným nádvorím
hradného areálu ďaleko cez jeho
múry.
Občianske združenie Hornoliptovský kurucký regiment Vavrišovo je dobrovoľné združenie,
ktoré tvoria záujemcovia o regionálnu históriu, konkrétne o históriu Bitky pri Vavrišove z roku
1709. Táto bitka bola súčasťou
povstania uhorských stavov proti
Habsburgovcom, ktorému predchádzala všeobecná nespokojnosť poddaných a odpor šľachty.
Cieľom združenia je v prvom rade
zachovanie kultúrneho dedičstva,
a to za pomoci štúdia histórie a
predvádzania dobového života v
takzvanom „living history“. Podrobná rekonštrukcia dobových
udalostí je realizovaná v replike
vojenského regimentu. Dobové
kostýmy – kurucké aj labánske
uniformy dodávajú vystúpeniam
pravú historickú atmosféru. Nechýbajú ani trhovníčky, takzvané
„markytánky“, ktoré sa v žoldnierskej armáde vyskytovali a spoločne predvádzajú život spred tristo
rokov v replike vojenského tábora,
s vojenskou kuchyňou. V bojových
akciách využívajú repliky kresadlových strelných zbraní, šablí a
dela. Veríme, že úspešnú spoluprácu zopakujeme aj v budúcnosti
a návštevníkom tak zreprodukujeme ďalšie podrobností o strete
cisárskeho vojska (labancov) a povstaleckých jednotiek (kurucov)
pod vedením generálov Berčéniho, Čákyho a mnohých ďalších.
Otvorenie sezóny vyvrcholilo
úspešnou spoluprácou medzi Železiarňami Podbrezová a hudobným virtuózom Andrejom Baranom, ktorý v súčasnosti pôsobí
v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu ako člen skupiny
prvých huslí. Počas neobvyklej
večernej, komentovanej prehliad-

ky hradných zákutí kastelán hradu
privítal hostí a zdôraznil cieľ tohto
projektu, ktorým je vrátiť život do
hradných múrov. V súčasnosti je
málo hradov, kde sú organizované
koncerty. V Slovenskej Ľupči táto
tradícia pretrváva, aj vďaka podpore majiteľa hradu, už piaty rok,
vždy s iným typom hudby.
Tentokrát na zrenovovanom
hornom nádvorí odzneli filmové
melódie v podaní Andreja Barana,
Romana Rusňáka, Jána Vajčovica
a Viliama Trgoma. Zaujímavé zoskupenie umelcov dlhé roky nahráva filmovú hudbu v Bratislave,
ale aj v štúdiách vo Viedni a v Prahe. Návštevníci sa dozvedeli ako
reálne vzniká hudba k mnohým

svetovým počítačovým hrám, seriálom a filmom. Z najznámejších
možno spomenúť Assassin creed,
Mission: Impossible, Van Helsing
alebo seriál Hercule Poirot.
Približne stovka účastníkov koncertu sa postupne započúvala do
známych tónov z filmov ako Posledný mohykán, Titanic, James
Bond alebo oscarom oceňovaného autora Hansa Zimmera. Po niekoľkých prídavkoch sa viacerým
pod rúškom noci len ťažko odchádzalo a úprimne tlmočili svoje
poďakovania Železiarňam Podbrezová za obnovu a oživovanie kultúrneho skvostu Pohronia – hradu
Ľupča.

Koncertu sa zúčastnila približne stovka návštevníkov.

Foto: D. Hein

Pitný režim počas letných mesiacov
Počas letných mesiacov júl a august budú všetkým
zamestnancom ŽP a.s., bez ohľadu na výdaj stravy,
poskytnuté iontové nápoje v počte dvadsať kusov na
mesiac, čo predstavuje jeden balíček rozličných príchutí. Iontové nápoje si môžete vyzdvihnúť v priestoroch jedálne starého a nového závodu, na čipovú
kartu. Upozorňujeme, že nápoje je nutné rozrobiť v
1,5 litra vody.
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Ing. Martin Domovec, asistent výrobného riaditeľa:

Z pohľadu plnenia výrobných úloh a technologických
inovácií hodnotím prvý polrok ako úspešný
V oceliarni sme za prvých šesť
mesiacov tohto roka prekročili objem výroby stanovený vo
finančnom pláne o 3 655 ton.
Objem výroby kontinuálne odlievaných oceľových blokov na
predaj sme podkročili o 9 847 ton a ich
objem pre valcovňu bezšvíkových rúr
sme prekročili o 13
502 ton. Pozitívne
môžem hodnotiť aj
vývoj ďalších hlavných ukazovateľov
– predváhy a výrobných prestojov.
Za prvý polrok 2019
sme podkročili predváhu zhruba o 1,9
kilogramu na tonu a
výrobné prestoje sme podkročili
o 3,8 percenta. V prvom polroku
2019 sme v oceliarni dosiahli jeden rekordný výsledok – v marci
sme vyrobili 34 671 ton ocele, čo
je doposiaľ najvyššia dosiahnutá
mesačná výroba elektrooceliarne od jej spustenia. Aj v prvom
polroku 2019 bolo v oceliarni
zrealizovaných viacero technologických zmien a inovácií. Spomeniem len realizáciu investície
na multifunkčné búracie zariadenie na opravu výmurovky liacich
pánví, medzipánví, troskových
žľabov a nísteje elektrickej oblúkovej pece, ktorá na týchto zariadeniach výrazne zvýši bezpečnosť
pri práci.
V oceliarni sme aj v prvom
polroku 2019 pokračovali v intenzívnej spolupráci s dcérskymi
spoločnosťami ŽP VVC s.r.o. a
Žiaromat Kalinovo a.s. Vďaka spoločnému projektu s Fakultou materiálov metalurgie a recyklácie
Technickej univerzity v Košiciach,
sme ďalej pokračovali v riešení
problematiky výskumu a vývoja v
oblasti žiaruvzdornej keramiky a
zvyšovania kvality ocele štúdiom
procesov prúdenia v medzipanve
pomocou vodného modelu.
Vo valcovni bezšvíkových rúr

sme za prvých šesť mesiacov tohto roka objemový plán prekročili
o 2 904 ton. Objem výroby valcovaných rúr na predaj sme prekročili o 748 ton, objem výroby
vstupných polotovarov pre výrobu presných rúr a
oblúkov prekročíme
približne o 2 155 ton.
Aj vo valcovni rúr
sme v prvom polroku
2019 dosiahli niekoľko rekordných výsledkov. V marci sme
zaznamenali rekordnú mesačnú výrobu v objeme 19 200
ton a prvého apríla
sme dosiahli rekordnú dennú expedíciu
valcovaných rúr v objeme 928 ton. Pozitívne môžem
hodnotiť aj vývoj predváhy. Za
prvý polrok 2019 sme predváhu
podkročili o 0,13 kilogramu na
tonu.
Výrobné prestoje za prvý polrok
sme síce prekročili zhruba o 0,1
percenta, ale to hlavne z dôvodu
prekročenia technologicky nutných prestojov a zvýšeného počtu
prestavieb a zmien akostí ocele.
Aj z pohľadu technologických

inovácií môžeme prvý polrok
2019 hodnotiť veľmi pozitívne.
Od začiatku roka sme ďalej rozšírili počet košov s tvrdokovovými
valcami na pretlačovacej stolici. Môžem konštatovať, že ide o
jednoznačný prínos z pohľadu
životnosti valcov, aj zvýšenej povrchovej kvality lúp. Na pretlačovacej stolici sme pokračovali v
optimalizácii parametrov nového
kalibračného radu. Rovnako sme
pokračovali v optimalizácii systému regulácie chladenia stojanov
ťahovej redukovne. Počas prvého
polroka 2019 prebiehali, v spolupráci so ŽP VVC s.r.o., ďalšie merania a analýzy povrchovej teploty valcov v stojanoch. Umožní
nám to dosiahnuť vyššie dovalcovacie teploty a zlepšiť homogenitu štruktúry a mechanické vlastnosti rúr po valcovaní. V prvom
polroku boli realizované práce
na vybudovaní novej finalizačnej
linky v priestore dolného skladu.
Táto linka umožní vykonávať operácie rovnania, značenia, balenia
a váženia v automatickom režime. Predpoklad ukončenia tejto
investície je v priebehu tretieho
kvartálu roku 2019 a po spustení
do prevádzky nám umožní zvýšiť

objem finalizácie rúr vo valcovni. rúrach, výmenníkových rúrach,
Z pohľadu rozdelenia valcovaných rúrach pre automobilový priemyrúr podľa účelu použitia môžem sel, kotlových rúrach, aj v rúrach
v uplynulom polroku konštatovať pre hydraulické a pneumatické
stabilný obrozvody.
V
jem zákaziek
sortimente
vo
väčšine
galvanicky
V prvom polroku p o z i n k o hlavných výrobkových
vaných
rúr
2019 sme v oceliarni
skupín valsme plánocovne rúr.
dosiahli jeden rekordný vaný objem
V
sortipodkročili
výsledok – v marci sme
mente preso 278 ton.
ných rúr ťa- vyrobili 34 671 ton ocele, V sortimenhaných
za
te presných
čo je doposiaľ najvyššia delených rúr
studena sme
za
prvých
sme plánodosiahnutá mesačná
šesť mesiavaný objem
cov
tohto
podkročili o
výroba elektrooceliarne
roka prekro89 ton. Pláod jej spustenia.
čili objemonovaný obvý plán o 1
jem výroby
174 ton. Pov sortimente
zitívne môhydraulicžem hodnotiť aj vývoj predváhy, kých rúr sme prekročili o 1 tonu. Z
ktorú sme za prvý polrok pod- pohľadu technologických inovácií
kročili o 0,37 kilogramu na tonu. a zvyšovania produktivity práce
Z pohľadu rozdelenia presných považujem za najdôležitejšiu akrúr podľa účelu použitia môžem ciu vybudovanie novej finalizačkonštatovať stabilnú naplnenosť nej linky v dielni 1, pre rozmerový
zákazkami vo väčšine hlavných sortiment od 6 do 16 milimetrov.
výrobkových skupín ťahárne rúr Táto linka vykonáva v automa– štandardných konštrukčných tickom režime všetky finalizačné
operácie – predrovnanie, rovnanie, vyfukovanie, nedeštruktívne
skúšanie, delenie, kefovanie, značenie a balenie. Ďalšou dôležitou
investíciou je inštalovanie delenia rúr priamo na ťažnej stolici č.
3-08 – v poradí už tretej – v dielni
1, s modernizovaným ťažným vozíkom.
V sortimente navarovacích
oblúkov sme za prvých šesť mesiacov prekročili objemový plán
výroby o 356 ton a plánovaný objem výroby v sortimente redukcií
sme prekročili o 11 ton.
Na záver môžem hodnotiť výsledky prvého polroku 2019 ako
veľmi dobré. Za ich dosiahnutie
ďakujem všetkým zamestnancom
výrobného úseku a rovnako aj
všetkým zamestnancom Železiarní Podbrezová a.s.

“

S Ing. Ingrid Nágelovou, vedúcou odboru expedície a obchodnej administratívy

Naše výrobky sme expedovali zákazníkom
do viac ako štyridsiatich štátov
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Prvý polrok je za nami, aký bol
pre expedíciu?
- Aj napriek expedícii nižšej o 5,7
percenta, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, hodnotím prvý polrok ako
veľmi dobrý. Pokles
expedície sa najviac
prejavil v kontinuálne odlievaných oceľových blokoch, kde
sme vyexpedovali
menej o približne
7 900 ton. Mierny
pokles v expedícii valcovaných rúr
bol kompenzovaný
vyššou
expedíciou presných rúr. V bezšvíkových
rúrach bola expedícia nižšia o 1
070 ton, čo je, pri dobrom rozložení nakládky, rozdiel len jedného nakladacieho dňa. V oblúkoch a redukciách sa nám darilo

rovnako dobre ako v roku 2018.
Naše výrobky sme expedovali zákazníkom do štyridsaťjeden štátov. Najviac bezšvíkových rúr sme
expedovali do Poľska, Talianska a
Českej republiky. Kontinuálne odlievaných oceľových blokov sme
dodali najviac našim
nemeckým zákazníkom. V predaji oblúkov a redukcií sa
nám najviac darilo
na poľskom a nemeckom trhu.
Počas letných mesiacov sú najväčším
problémom
preplnené sklady. Vyriešila sa situácia
otvorením automatizovaného expedičného skladu rúr – haly polotovarov AS3 v starom závode?
- Letné obdobie bude pre naše
sklady rovnakou záťažovou skúškou ako v minulých rokoch. Určite k tomu prispeje aj spomale-

nie predaja na európskom trhu s
oceľou a s tým spojený postupný
nárast expedičných sklzov našich
veľkých odberateľov.
Otvorením expedičného skladu AS3 sme získali nový moderný skladový priestor s kapacitou
približne 2 200 ton. Skladovacia kapacita však v absolútnom
súčte takto navýšená nebola
vzhľadom k tomu, že sa má v
expedícii valcovne rúr na mieste dolného skladu sprevádzkovať nová finalizačná linka.
Prínos AS3 hodnotím hlavne v
zvýšení dennej kapacity a urýchlení nakládky.
Tým, že sú v AS3 na jednom
mieste uskladňované valcované
a presné rúry pre našich poľských zákazníkov, nakladáme tu
kamióny o 50 až 75 percent rýchlejšie ako v minulosti. AS3 nám
tiež denne umožňuje expedovať
viac o približne 15 až 20 percent,
hlavne valcovaných rúr, čo nám
pomôže po letnom období preplnené sklady rýchlejšie uvoľniť.

a predĺženie doby ich nakládky.
Aké sú vaše ciele a priority do V letných mesiacoch je naším
každoročným cieľom vyexpedodruhej časti roka 2019?
- Najdôležitejšou prioritou našej vať možné maximum a udržať
sklady na pričinnosti
jateľnej úrovni.
je zabezNaše logistické
pečovať
schopnosti poexpedíciu
Tým, že sú
tom preveria
v súlade s
mesiace sepmesačnou
v AS3 na jednom
tember a okrealizámieste uskladňované
tóber, keď sa
ciou jedsnažiť
notlivých
valcované a presné rúry budeme
zintenzívniť
v ýrobkov.
expedíciu tak,
Každý nepre našich poľských
aby sme sklas ú l a d ,
zásoby
ktorý
sa zákazníkov, nakladáme dové
dostali čo najnajviac
tu kamióny o 50 až
skôr na optip re j av u j e
málnu úroveň.
práve v let75 percent rýchlejšie
Samozrejme,
nom obdoako v minulosti.
všetko
bude
bí, znamezávisieť aj od
ná nárast
situácie na oceskladových
liarskom trhu a
z á s o b ,
výpadok v tržbách za predané preto verím, že sa predaj nebude
výrobky a tiež zhoršenie pod- po lete už ďalej spomaľovať.
mienok na nakládku kamiónov

“
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Skončil sa ďalší školský rok a začali prázdniny

Súkromné školy ŽP vysoko hodnotili aj delegácie,
ktoré ich počas roka navštívili
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Piatok, 28. jún, bol posledným
dňom školského roka 2018/2019
aj pre žiakov a pedagogických
pracovníkov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP
(SSOŠH ŽP) a Súkromného gymnázia ŽP (SG ŽP).
Slávnostný nástup na školskom
dvore sa konal za prítomnosti
predsedu Dozornej rady ŽP Ing.
Jána Banasa, ktorý vo svojom príhovore poďakoval celému pedagogickému zboru a spoločnosti ŽP
Informatika s.r.o. za podieľanie sa
na výchove mladých a taktiež za
pomoc pri uplatnení sa v živote.
Okrem iného povedal: „Chcem
vám povedať jednu dôležitú vec.
V médiách a všade navôkol môžete vidieť, že je, okrem všeobec-

Ocenení žiaci SG ŽP objektívom I. Kardhordovej

bude dávať peniaze na živobytie.“
V závere svojho príhovoru vyzdvihol kvalitu oboch škôl: „Počas
roka boli v školách rôzne delegá-

Študentom sa prihovoril aj Ing. J. Banas, predseda Dozornej rady ŽP

nej nespokojnosti, čím ďalej, tým
viac mladých ľudí, ktorí od života
nedostanú to, čo očakávajú. Túto
situáciu môžete zmeniť jedine vy
sami. Nepôjde to ani za rok, ani
za dva, chce to vymeniť generáciu. Každý z vás v tomto období
života stojí na veľkom rozmedzí
a je len na vás, ako s touto šancou naložíte. Ak správne využijete
svoj čas a potenciál, môžete v živote niečo dokázať a pomôcť tak
nielen sebe, ale aj svojej rodine,
kamarátom či spoločnosti, v ktorej budete pracovať a ktorá vám

cie, ktoré vysoko hodnotili nielen
podmienky, ktoré tu máme, ale aj
vaše správanie, zovňajšok a komunikáciu s okolím. Sme na vás
hrdí. Prajem vám všetko dobré a
pekné prázdniny.“
Nasledoval príhovor riaditeľky
Súkromného gymnázia ŽP PaedDr.
Kataríny Zingorovej, ktorá poďakovala pedagógom za vynaložené
úsilie a zriaďovateľovi školy, Železiarňam Podbrezová, za podporu
a pomoc. Pokračovala bilancovaním: „Školský rok 2018/2019 mal
všetky prívlastky, ktoré mal mať

PaedDr. K. Zingorová blahoželá študentom SG ŽP.

Foto: I. Kardhordová

– bol úspešný, pestrý, ale aj náročný. Z rúk triednych učiteľov si
o chvíľu prevezmete koncoročné
vysvedčenie za celoročné úsilie.
Pre niektorých bude potešením
a motiváciou do ďalšieho štúdia,
pre iných výkričníkom, že treba
pridať.
Z celkového počtu stosedemdesiatsedem žiakov tridsaťtri
prospelo s vyznamenaním a šesťdesiatjeden prospelo veľmi dobre. Za výborné študijné výsledky,
teda za priemer do 1,5, bolo vyplatené za prvý polrok päťdesiatim žiakom prospechové štipendium a za druhý polrok dostane
štipendium tridsaťpäť žiakov. S
čistými jednotkami ukončili tento školský rok Ema Kapustová,
Timotej Piliarkin a Eliška Smarkoňová z I.G triedy, Lea Daxnerová
a Viktória Krakovská z II.H a Timea Libičová III.G.,“ pokračovala úspechmi, ktoré žiaci dosiahli
nielen doma, na Slovensku, ale
aj v zahraničí. Futbalisti získali na
Školských majstrovstvách sveta v
Belehrade vynikajúce 2. miesto,
čo bolo najlepšie umiestnené Slovenska na týchto majstrovstvách
vôbec, a boli tak odmenení z jednorazového štipendijného fondu sumou 100 eur. Nezaostávali
ani biatlonisti, ktorí sa v dobrom
svetle predstavili na Majstrovstvách sveta juniorov a kadetov v
Osrblí či kolkár Filip Bánik, ktorý
na Majstrovstvách sveta dorastencov v Rokycanoch dopomohol
kolkárskemu klubu získať 3. miesto. Zo štipendijného fondu získal
odmenu 100 eur.
Gymnazisti boli úspešní aj v
celoslovenských súťažiach – na
Školských majstrovstvách Slovenska vo futsale získali 1. miesto a
odmenu z fondu 50 eur a biatlonistky skončili na 3. mieste v cezpoľnom behu a získali odmenu vo
výške 50 eur.
Neodmysliteľnou súčasťou školy sú aj medzinárodné projekty
Erasmus. Počas uplynulého školského roka žiaci vycestovali do
Poľska či Litvy, ale napríklad aj na
Cyprus. Vďaka projektu Tatranskí
rytieri a zásluhou žiakov III.H triedy bol v areáli školy vybudovaný
náučný chodník.
Prítomným sa prihovorila aj riaditeľka súkromnej odbornej školy Ing. Miriam Pindiaková, ktorá
taktiež poďakovala pedagógom
a zriaďovateľovi školy a dodala:
„Život žiaka je nielen radostný a
príjemný, ale aj vyčerpávajúci a
náročný. Rovnako tak aj poslanie

učiteľa, ktoré so sebou prináša víťazstvá i prehry a teší i hnevá.
Z celkového počtu dvestošesť
žiakov devätnásť prospelo s vyznamenaním a tridsaťpäť pros-

pedagógom za odvedenú prácu,
osobitne Ing. Petrovi Mlynarčíkovi, ktorý odchádzal do starobného
dôchodku.
Žiaci obidvoch škôl, ktorí v školskom roku 2018/2019 dosiahli
mimoriadne úspechy, boli odmenení knihami a žiaci, ktorí ukončili
školský rok s čistými jednotkami a
nulovou absenciou na vyučovaní
boli okrem toho odmenení darčekovými poukážkami v hodnote 30
a 40 eur na nákup v kníhkupectve.
Ako každý rok, aj v tomto, ŽP Informatika s.r.o. umožnila študentom SG ŽP a SSOŠH ŽP zúčastniť
sa kurzu programovania v jazyku
JAVA, kde nadobudli množstvo
vedomostí a praktických zručností, ktoré určite zúročia v budúcnosti, ak sa rozhodnú študovať IT
na vysokej škole alebo sa venovať
tejto oblasti v praxi.
Ocenenia absolventom odo-

Ing. M. Pindiaková gratuluje študentom SSOŠH ŽP k študijným výsledkom

pelo veľmi dobre. V uplynulom
školskom roku sa žiaci spolu pedagógmi v rámci projektu Erasmus+ zúčastnili troch mobilít v
Českej republike, ktorý bol pre
školu veľkým prínosom,“ pokračovala odmenením žiakov, ktorí
reprezentovali školu v športe alebo rôznych súťažiach a taktiež dosiahli výborné študijné výsledky.
„Novinkou a odmenou v tomto
školskom roku bolo mimoriadne
podnikové štipendium na letné
prázdniny vo výške sto eur, ktoré
po splnení podmienok dochádzky
a prospechu získalo dvadsaťdva
žiakov.“ Ing. M. Pindiaková v závere svojho príhovoru poďakovala

vzdal Ing. A. Ťažký, vedúci kurzu
JAVA.
S odmenami sa pokračovalo aj
ďalej a v zmysle štatútu motivácie
k bezpečnosti a ochrane majetku
školy boli vyhodnotené tri najlepšie triedy jednotlivých ročníkov.
Víťazom sa stala I.A, II.B a III.G
trieda. Zástupcom jednotlivých
tried odovzdal šeky na finančné
odmeny 500 eur a zablahoželal
Ing. J. Banas.
V závere pekného slnečného
doobedia si všetci popriali pekné
prázdniny, počas ktorých môžu
načerpať nové sily, chuť a energiu
do práce či učenia.

Ing. M. Blahút a Ing. A. Ťažký odovzdali účastníkom kurzu JAVA certifikáty.
Foto: I. Kardhordová
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Právny odbor – referát organizácie
a vnútornej legislatívy
INFORMUJE
Ing. Soňa Roštárová

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

Kúpalisko v Podbrezovej
otvorilo ďalšiu sezónu
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V závere júna otvorilo svoje brány
kúpalisko v Podbrezovej. Schladiť
sa počas letných slnečných dní
láka ľudí z obce, ale aj blízkeho
okolia.
Návštevníci môžu okrem plaveckého bazéna využiť aj ihrisko na
plážový volejbal či zahrať si stolný
tenis. Pre deti je k dispozícii detský
bazén. Počas otváracích hodín kúpaliska je tiež otvorený bufet s občerstvením, ktorý ponúka nápoje
aj jedlá.
Prevádzková doba kúpaliska je
od pondelka do nedele, od deviatej do osemnástej hodiny. V dňoch
futbalových zápasov je kúpalisko
otvorené do 16.30 hod. Vstupné
pre dospelých sú štyri eurá, študenti platia dve päťdesiat a deti od
päť do pätnásť rokov spolu s dôchodcami majú vstupné dve eurá.
Deti do päť rokov majú vstup na
kúpalisko zdarma. Po štrnástej hodine je vstupné zľavnené, dospelí
platia dve päťdesiat, študenti dve
eurá a deti od päť do pätnásť rokov spolu s dôchodcami euro päťdesiat.

Z. HRIČOVSKÁ

Opýtali sme sa návštevníkov kúpaliska, ako sa im v Podbrezovej
páči, či sem chodia pravidelna a
či sú spokojní so službami, ktoré
kúpalisko ponúka:
Zoja HRIČOVSKÁ, Slovenská Ľupča
- V Podbrezovej na kúpalisku som
myslím druhýkrát a je to tu podľa mňa super. Cena je primeraná,
aj pre nás študentov je to veľmi
výhodné. Dnes ma sem priviedol
strávený čas s kamarátkou. Viem,
že sa tu dajú robiť aj rôzne aktivity,
ako napríklad plážový volejbal, no
dnes využívame iba bazén.
Stanislava TOMKOVÁ, Nemecká
- Keďže je dnes teplo, tak sme sa
prišli s kamarátkou okúpať a trochu schladiť. Nie som v Podbrezovej prvýkrát, takže to tu už trochu
poznám, no nechodím sem zase
až tak často. Páči sa mi, že voda je
čistá a myslím, že za tú cenu sa to
tu oplatí. Na úrovni je aj občerstvenie, určite sa sem ešte vrátim.
Renáta MEČLOVÁ, Brezno
- Kúpalisko v Podbrezovej navštevujem pomerne často, keďže
bývam neďaleko a som spokojná s
tým, čo je tu k dispozícii. Prekvapilo ma, že cena vstupného šla v po-

S. TOMKOVÁ

R. MEČLOVÁ

rovnaní s minulými rokmi trochu
hore, no stále si myslím, že je to
rozumná cena vzhľadom na to, čo
všetko kúpalisko ponúka.
Soňa KUPCOVÁ, Čierny Balog
- Chodíme sem často počas celého leta každý rok. Mne sa tu veľmi
páči, v bufete robia dobré hranolky, voda je príjemná, nie je tu až
tak veľa ľudí, čiže naozaj je to tu
fajn. Minule sme si boli zahrať aj
plážový volejbal, je super, že okrem bazéna je k dispozícii aj takáto
možnosť. Cena je podľa mňa super
a primeraná.
Katarína ŠIPOŠOVÁ, Brezno
- Tento rok sme na kúpalisku
prvýkrát, chodíme tu pravidelne každý rok. Vyhovuje nám to,
keďže máme malé dieťa a máme
to blízko z domu. Pomer ceny a
kvality je myslím dobrý, akurát by
mohli spraviť ešte nejakú šmýkačku do vody alebo podobné atrakcie pre deti. Do bufetu by mohli
pridať aspoň jedno teplé jedlo,
lebo keď niekto nevie a príde napríklad s dieťaťom, tak dieťa nezje
hot-dog alebo niečo podobné.
Uvítala by som aspoň jednu teplú
polievku.

S. KUPCOVÁ

K. ŠIPOŠOVÁ

Organizačné normy
Poriadok P-06/2019
revízia 4, zmena 0

Prevádzkový poriadok Hradu Ľupča

Smernica S-224/2016
revízia 3, zmena II

Zváranie a rezanie v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
alebo výbuchu

Smernica S-348/2016
revízia 1, zmena I

Zabezpečenie vypnutia technologických
zariadení

Smernica S-407/2018
revízia 2, zmena I

Daň z pridanej hodnoty

Smernica S-425/2019
revízia 4, zmena 0

Hodnotenie dodávateľov

Smernica S-463/2015
revízia 3, zmena II

Zabezpečenie prevádzky referentsky riadených vozidiel v ŽP a.s.

Smernica S-496/2019
revízia 1, zmena 0

Overovacie skúšky v ŽP a.s.

Pokyn PO-175/2019
revízia 6, zmena 0

Strategické a nestrategické materiály a
služby

Individuálne riadiace a informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Opatrenie č. 03/2019

Odstránenie zistení z dozorového auditu systému manažérstva kvality

Oznámenie č. 04/2019

Sadzby stravného pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné
akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a
všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty –
úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na
adrese:
http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm

Ako správne vybrať a odstrániť kliešťa z kože
Z podkladov z internetu pracovala
P. Motyčková

Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) je
najrozšírenejším parazitom v strednej Európe, ktorý sa živý cicaním
krvi. Pre život tohto živočícha sú
domovom hlavne trávnaté porasty. Pri chôdzi, či ležaní vo vysokej
tráve dokáže kliešť využiť nestráženú chvíľu a prelezie na človeka,
pričom sa usadí na ľudskom tele na
miestach, kde je najjemnejšia koža.
Keď také miesto nájde „zakliešti
sa“, pričom spôsobí drobné poranenie.
Dôležitý je čas, ktorý kliešť strávi
na hostiteľovi. Jeho skoré odhalenie je nevyhnuté a preto je dôležité
po návšteve lesa alebo trávnatých
plôch dôkladne po osprchovaní prezrieť celé telo. Môže sa stať, že kliešť

ostane v našom oblečení. Vzhľadom
na to, že nemajú radi slnko a prílišné sucho, najhodnejší spôsob je dať
veci ihneď na pár minút do sušičky
alebo na priame slnko. Najnáchylnejšie miesta na prisatie sú také,
kde je koža najjemnejšia. Ide predovšetkým o oblasť intímnych miest,
slabín, podpazušie, podkolenné
jamky, oblasť uší alebo hlavy.

koži a kývavým spôsobom ho pomaly uvoľňovať. Potom je potrebné
miesto vydezinfikovať, pričom najúčinnejší je jódový dezinfekčný príp-

Ako správne
vybrať kliešťa

Všeobecne rozšírený postup naolejovania kliešťa a vytáčie v smere,
či proti smeru hodinových ručičiek
je viac než nevhodný. Pri tomto postupe sa síce kliešť dusí, no môže
do tela vylučovať toxické látky,
ktoré zvyšujú riziko nákazy. "Najoptimálnejšie je pinzetou uchopiť
jeho ploské telo čo najbližšie pri

ravok. Tieto prípravky ničia vírusy
a baktérie, ktorými môže byť kliešť
nainfikovaný,“ radí vedúca odboru
epidemiológie Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva (RÚVZ) v
Banskej Bystrici MUDr. Mária Avdi-

čová.
Kliešťa nikdy nevyberáme holými
rukami. V dôsledku možnej nákazy
je to najnebezpečnejší spôsob jeho
odstránenia, nakoľko môže dôjsť k
poškodeniu alebo rozpučeniu kliešťa a jeho infikovaný črevný obsah sa
tak ľahko môže dostať do kontaktu
s pokožkou a očnými spojivkami.
Pokiaľ sa nepodarí odstrániť celého
kliešťa, ale len bruško, je vhodné
vyhľadať lekársku pomoc.
„Od roku 2016 zaznamenávame
v Banskobystrickom kraji najviac
prípadov ochorení na Slovensku.
Súvisí to pravdepodobne so zmenou klimatických podmienok, keďže kliešte nemajú radi horúco a sucho. Zvýšený počet ochorení môže
súvisieť aj s epidémiami, ktoré sa v
Banskobystrickom kraji pravidelne
vyskytujú. Kliešťová encefalitída sa

totiž neprenáša len zaklieštením,
ale aj infikovaným nepasterizovaným mliekom, ako aj výrobkami
z neho. Najčastejšie ide o nákazu
z infikovaného mlieka kôz, ale aj
oviec. Pre milovníkov salašníckych
pochúťok a surového kozieho mlieka odporúčame mlieko prevariť,
syr z nepasterizovaného mlieka
aspoň opiecť z oboch strán. Veľmi
účinné je očkovanie proti kliešťovej
encefalitíde. V susednom Rakúsku,
kde sa nakazené kliešte endemicky
vyskytujú, je zaočkovaných až 80 –
90 percent populácie, v susednej
Českej republike je to okolo 20 –
30 percent, u nás je to niečo pod 1
percent. Niektoré poisťovňe na Slovensku poskytujú čiastočnú úhradu
očkovacej látky,“ konštatuje MUDr.
Jana Kerlik z Odboru epidemiológie
banskobystrického RÚVZ.
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Na dovolenku len s platným
cestovným dokladom
Z podkladov z internetu spracoval
T. Kubej

,

Jedálny lístok
15. – 21. 7. 2019

Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, brokolicová dánska, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané
zemiaky, uhorka ● Hovädzia pečienka milánska, cestovina ● Plnená hlávková kapusta, knedľa ●
Horehronský syrový šalát, pečivo
● Dusená zelenina, volské oko ●
Makový závin s jablkami, kakao ●
Bageta Gurmán ● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: slepačia, karfiolová, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, červená
kapusta, knedľa ● Hovädzie mäso
na korení, ryža, šalát ● Vyprážaná
treska plnená brokolicou a syrom,
zemiaky, šalát ● Študentský šalát,
pečivo ● Zapekaný baklažán s kuracím mäsom a zeleninou ● Buchty na pare s nutelou, maková posýpka, kakao ● Bageta s kuracím
mäsom ● Mliečny balíček.
Streda
Polievky: boršč s mäsom, pohronská, pečivo.
● Kuracie stehno na smotane s
hlivami, cestovina ● Vyprážaný
bravčový rezeň, zemiaky, šalát ●
Restovaná kačacia pečeň, hrášková ryža, cvikla ● Šalát macedónsky
s tofu, pečivo ● Kondičkový tanier
● Šišky s džemom, kakao ● Bageta
Apetito ● Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, údeninová, pečivo.
● Morčacie prsia prírodné, zeleninová ryža, šalát ● Hovädzí guláš
maďarský, knedľa ● Zemiakovo
bryndzové pirohy so slaninou ●
Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo ● Kuracie rezančeky,
zelená fazuľka s baby mrkvou ●
Hanácke koláče, kakao ● Bageta
syrová ● Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: gulášová, krupicová so
zeleninou, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaková
kaša, šalát ● Bravčový rezeň na
zelenine, tarhoňa, cvikla ● Klužská kapusta ● Pestrý cestovinový
šalát ● Hubové rizoto, uhorkový
šalát ● Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom ● Bageta moravská ● Ovocný balíček.
Sobota
Polievka: paradajková, pečivo.
● Bravčové stehno nitrianske,
knedľa ● Kuracie prsia orientálne,
ryža, uhorka ● Bageta Gurmán.
Nedeľa
Polievka: furmanská, pečivo.
● Pečená krkovička na cesnaku,
zemiaky, cvikla ● Hovädzie mäso
námornícke, slovenská ryža, šalát
● Bageta s kuracím mäsom.

Leto je v plnom prúde a s tým je
spojená aj hlavná dovolenková
sezóna. Počas mesiacov júl a august cestuje na dovolenku väčšina
ľudí, pričom v dnešnej dobe je čoraz častejšie cestovanie lietadlom,
ktoré je rýchlejšie a pohodlnejšie.
Do ktorých krajín odletíte len s
platným občianskym preukazom
a kde potrebujete
mať so sebou platný pas alebo víza?
Obľúbené
prímorské destinácie
na cestovanie bez
pasu: Albánsko (iba
s platnými vízami),
Bulharsko, Čierna
Hora, Cyprus, Grécko, Chorvátsko, Malta, Slovinsko, Španielsko, Taliansko.
Ďalšie krajiny, do
ktorých je možné
cestovať bez pasu,
len na občiansky
preukaz: Belgicko,
Bosna a Hercegovina, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko,
Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko,
Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko a
Veľká Británia.
Pri lietaní do krajín mimo Európskej únie je nevyhnutnosťou mať
so sebou platný cestovný pas. Je
potrebné si dať pozor na jeho platnosť, pričom to isté platí aj pri cestovaní na občiansky preukaz. Na
letisku nie je zriedkavé, že cestujúci zistí až pri vybavení na checkin pulte, že jeho cestovný doklad
stratil platnosť. V tomto prípade
mu nie je umožnený odlet a pri-

chádza tak o zaplatenú dovolenku
aj letenku. Pre vstup do niektorých
dovolenkových krajín nestačí mať
len platný pas, ale dĺžka platnosti
musí byť ešte i niekoľko mesiacov
po prílete do krajiny. Ak cestujúci
nemá dostatočne dlho platný pas,
rovnako mu nie je umožnený odlet.
Podmienky pre vstup do obľúbených dovolenkových krajín, kde je
potrebný pas alebo víza:

Egypt – platnosť pasu aspoň šesť
mesiacov po prílete do krajiny, víza
sa získavajú po prílete do krajiny,
Izrael – platnosť pasu počas pobytu,
Jordánsko – platnosť pasu šesť
mesiacov po návrate z krajiny,
Kapverdské ostrovy – platnosť
pasu aspoň šesť mesiacov po prílete do krajiny,
Macedónsko – platnosť pasu aspoň tri mesiace po prílete,
Maroko – platnosť pasu počas pobytu,
Omán – platnosť pasu aspoň šesť
mesiacov po návrate, víza sa získavajú po prílete do krajiny,
Spojené arabské emiráty – platnosť pasu aspoň tri mesiace po prílete, víza nie sú potrebné,

Tunisko – platnosť pasu počas pobytu, víza nie sú potrebné,
Turecko – platnosť pasu aspoň päť
mesiacov po návrate, víza nie sú
potrebné.
Nestačí skontrolovať platnosť
pasu a dĺžku jeho platnosti len dospelým osobám. Dospelá osoba
môže cestovať v rámci Európskej
únie aj na občiansky preukaz, no
každé dieťa pri ceste do zahraničia musí byť držiteľom platného
cestovného pasu.
Deťom mladším
ako šesť rokov
sa cestovný pas
vydáva s platnosťou na dva roky.
Aj pre ne pri ceste do vybraných
krajín platí, že pas
musí byť platný
ešte určitý čas po
prílete do destinácie.
Cestovný pas
vydáva okresné
riaditeľstvo poZdroj: pexels.com
licajného zboru
podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.
Ak v žiadosti na seba uvediete číslo
mobilného telefónu alebo e-mailový kontakt, polícia vás môže prostredníctvom sms-ky alebo e-mailu
informovať, že váš doklad je vyhotovený a pripravený na vydanie.
Na vydanie cestovného pasu
potrebujete: občiansky preukaz,
rodný list (ak občan nie je držiteľom občianskeho preukazu, teda v
prípade dieťaťa), skôr vydaný cestovný pas a správny poplatok. Cestovný pas je vydaný do tridsiatich
dní, no ak viete, že na dovolenku
odlietate skôr a riskovali by ste, že
pas by dovtedy nemusel prísť, je
možné ho vybaviť aj expresne do
dvoch dní, samozrejme za vyšší
poplatok.

Na čo si dávať pozor pri požičiavaní
auta v dovolenkovej destinácií
Z podkladov z internetu spracovala
P. Motyčková

Radi by ste na dovolenke spoznali aj miestne pamiatky a prírodu?
Najvhodnejší spôsob je požičanie
si auta priamo na mieste pobytu.
Máte dve možnosti. Buď si auto
vybavíte ešte pred
odletom, cez hotel, cestovnú kanceláriu alebo na
vlastnú päsť cez
zabezpečené internetové stránky, alebo si auto požičiate
až na mieste, podľa
počasia, nálady a
chuti spoznávať krajinu.

Čo by ste
mali vedieť

Nedajte sa zlákať
lacnou cenou, ku
ktorej nie je prirátané poistenie
auta za prípadnú škodu. Treba si
dobre prečítať zmluvné podmienky, čo všetko patrí do poistenia
auta. Zvyčajne je z neho vynechané poistenie čelného skla a
pneumatík. Všetko sa dá dokúpiť
a predísť tak nepríjemnosti pri prípadnej škodovej udalosti.

Auto preberá zákazník s plnou
nádržou a rovnako s plnou nádržou auto aj vracia. Ak palivo chýba,
je nutné ho doplatiť. Nenechajte
sa zlákať ponukou požičovní, že
vám auto dotankujú za minimálny
poplatok. Za touto výhodnou ponukou sa skrýva pomerne „veľký

ne škrabance a poškodenia, aby
vám to neskôr nebolo pri vracaní
auta zohľadnené. Poistkou môže
byť aj nafotenie si auta.
Takmer všetky autopožičovne
vyžadujú zložiť za auto kauciu – vo
väčšine prípadov sa blokuje suma
na platobnej karte, hotovosť je
len veľmi zriedkavá. Vopred si zistite,
aké platobné karty
požičovne akceptujú. Zvyčajne, najmä
v krajinách EÚ, ide o
kreditné karty. Nemusíte sa obávať,
suma sa vám po odovzdaní auta pripíše na
účet. Opäť je vhodné
si vyberať požičovne,
ktoré majú najlepšie
recenzie, poprípade
vybaviť auto priamo
z hotela. Tak máte
najvyššiu záruku, že
Zdroj: pexels.com
všetko prebehne v
poriadku.
háčik“. Každá požičovňa áut má
Väčšina požičovní má v cene
stanovenú vlastnú cenu paliva, auta zarátané všetky poplatky,
ktoré je spravidla raz tak drahé vrátane diaľničnej známky, takže
ako by ste natankovali v miestnej žiadne dodatočne poplatky by vás
pumpe. Je preto vhodné si pred nemali prekvapiť. Pozor si však
odovzdaním auta nájsť najbližšiu dajte na dopravné predpisy dapumpu a dotankovať.
nej krajiny. Za prípadné pokuty za
Ďalšou dôležitou vecou je auto si rýchlosť alebo parkovanie hradíte
dôkladne prezrieť – hlavne prípad- v plnej sume.

,

Jedálny lístok
22. – 28. 7. 2019
Pondelok
Polievky: hŕstková, francúzska, pečivo.
● Bravčový rezeň sikulský, knedľa ●
Pečené kuracie stehno, zeleninová
ryža, kompót ● Špenátové listy s hlivami, opekané zemiaky ● Lahôdkový šalát, pečivo ● Plnené hovädzie
mäso, zeleninová obloha ● Muffiny
s čokoládou, kakao ● Bageta Apetito
● Mliečny balíček.
Utorok
Polievky: prešporská, tekvicová, pečivo.
● Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina ● Husárska roláda, zemiaky, šalát ● Bravčové rebierko s brusnicami
a hruškou, ryža ● Šalát mrkvový s
marhuľami ● Losos na masle, dusená zelenina ● Šúľance s makom ●
Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný
balíček.
Streda
Polievky: morčacia, rascová s vajcom, pečivo.
● Bravčový rezeň na rasci, ryža, šalát
● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa ● Zemiakové knedličky s údeným
mäsom, kapusta ● Syrové tajomstvo, pečivo ● Ohnivé kuracie stehno orientálne, zeleninová obloha ●
Rezance s orechmi ● Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: fazuľová kyslá, mrkvová s
pórom, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, zemiaková kaša, šalát ● Plnený bravčový
závitok, tarhoňa, uhorka ● Granatiersky pochod, cvikla ● Parížsky šalát, pečivo ● Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou ● Zapekané palacinky
s tvarohom ● Bageta moravská ●
Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: kapustová s klobásou, roľnícka, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková,
knedľa ● Kuracie prsia na lesných
hríboch, ryža, šalát ● Važecká pochúťka, zemiakové placky ● Racio
šalát, pečivo ● Cestoviny s brokolicou a smotanovou omáčkou ● Škoricové osie hniezda, kakao ● Bageta
syrová ● Mliečny balíček.
Sobota
Polievka: zeleninová, pečivo.
● Goralská pochúťka, cestovina ●
Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska
omáčka ● Bageta s kuracím mäsom.
Nedeľa
Polievka: držková, pečivo.
● Bravčová pečienka sedliacka, červená kapusta, knedľa ● Morčacie prsia na hrášku so šampiňónmi, ryža,
šalát ● Bageta Apetito.
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Spomienky
„Odišiel tíško, už nie je medzi
nami, no v srdciach našich stále
žije s nami.“
Dňa 8. júla sme si pripomenuli piate výročie odvtedy, čo nás
navždy opustil náš drahý syn,
manžel, otec a starký
Milan ŤAŽKÝ z Dolnej Lehoty.
S láskou a úctou na neho spomínajú mama, manželka, deti a ostatná rodina
...
„Osud je občas veľmi krutý, nevráti
čo raz vzal, zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ.“
Dňa 12. júla uplynulo päť rokov,
ako nás navždy opustil manžel,
otec a starý otec
Július KÚTH z Podbrezovej – Štiavničky.
Spomína manželka Elena s dcérami a rodinami
...
„Odišla tíško, už nie je medzi nami,
no v srdciach našich stále žije s
nami.“
Dňa 12. júla uplynuli štyri roky
odvtedy, ako nás navždy opustila
milovaná manželka, mama, stará
mama a sestra
Melánia SOJKOVÁ z Jasenia.
S láskou a úctou spomína manžel Ján, synovia
Ján, Stanislav a dcéra Katarína s rodinami
...
„Kto žil v srdciach tých, ktorých
opustil, ten nezomrel.“
Dňa 13. júla si pripomenieme piate výročie odvtedy, ako nás navždy
opustil milovaný manžel, otec a
starý otec
Marián LACKO z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomíname
...
„Neumrel si, lebo spomienka na
teba stále zostáva v našich srdciach
a v srdciach všetkých, ktorí ťa mali
radi.“
Dňa 15. júla uplynú dva smutné a
ťažké roky odvtedy, ako nás opustil
náš milovaný
Milan KUBOVE z Lopeja.
Prosíme tých, ktorí ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami
...
„Pozeráme hore k hviezdam, vieme,
že náš otec je niekde tam. Pri tom
pohľade si slzy utierame, na neho s
láskou a vďakou spomíname.“
Dňa 20. júla uplynú štyri roky odvtedy, ako nás náhle opustil náš
manžel, otec, starký a bývalý spolupracovník z dopravy
Janko SCHWARZBACHER z Brezna.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si naňho
spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, deti a vnúčatá
...
Dňa 25. júla si pripomenieme šieste výročie odvtedy, ako nás navždy
opustil náš drahý
Jozef KARAS z Valaskej.
S láskou a úctou spomínajú manželka Nina, deti s rodinami a priatelia

Predaj permanentiek na
novú sezónu II. ligy
Permanentky na novú
sezónu II. futbalovej
ligy mužov sú v predaji od 4. júla v budove
Domu športu v Podbrezovej. Zakúpiť si ich
môžete v pracovných
dňoch, v čase od 7.30
do 15. hod. Liga začína
už 19. júla, kedy odohráme prvý zápas na domácom trávniku proti
FC Košice.
Cena permanentiek:

Permanentka – muži: 25 EUR (v prípade aktivácie „starej“ karty).
Zľavnená permanentka – ženy, dôchodcovia: 10 EUR (v prípade aktivácie „starej“ karty).
Permanentka – muži: 28 EUR (v prípade vystavenia novej karty).
Zľavnená permanentka – ženy, dôchodcovia:
13 EUR (v prípade vystavenia novej karty).

do predčasného
starobného dôchodku
Pavel BARBIERIK
Dušan BELKO
do starobného dôchodku
Peter LONGAUER
V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im
ďakujeme za odvedenú prácu a
do ďalších rokov života želáme
veľa slnečných dní.

V júli blahoželáme

35 rokov
Branislav BACÚŠAN
Vladimír HANZEN
Janka HUŇOVÁ
Miloš KOCKA
Janka KVIETKOVÁ
Rudolf MOLČAN
Emília VENGEROVÁ
40 rokov
Juraj DEMETER
Jana FIGLUŠOVÁ
Iveta HUOSTIKOVÁ
Peter JAKUBEC
Mária JUROŠOVÁ
Jozef NOMILNER
Ing. Vladimír SOTÁK
Životné jubileá

Gabriela ČERNÁKOVÁ
Ing. Mária DEMIANOVÁ
Janeta KOVÁČIKOVÁ
Mária KOVÁČIKOVÁ
Ivana NEMČOKOVÁ
Ing. Peter PILIAR
Ing. Jozef SKLADANÝ
Maroš ŠUCHA

Maroš KALISKÝ
Milan KUBOVE
Dana MAKOVNÍKOVÁ
Jarmila MIHOKOVÁ
Stanislav PATRÁŠ
Miroslav SUŠILA
Jaroslav BANÍK
Danka BARANOVÁ
Jaroslav HARVANKA
Radek HUŇA
Mgr. Vanda KUPCOVÁ
Bc. Janka POTKÁNYOVÁ
Oliver PÔBIŠ
Ján SNAČKO
Ľubica ŠIMOVÁ
Anna ŠVANTNEROVÁ
Ľubomír TIŠTIAN
Jaroslav BUBELÍNY
Jozef HRONČEK
Ing. Peter KÜHNEL
Ján LAURINC
Mária ŤAŽKÁ
Miroslav UHRÍK
Ing. Mária ULBRICHTOVÁ
Kamil VLČEK

Pozývame vás

Inzerát

Poďakovanie

na výstavu „Umenie v spomienkach“, ktorá je venovaná životnému jubileu profesora Ľudovíta Petránskeho, významného
breznianskeho rodáka. Výstavu môžete navštíviť počas mesiacov júl a august v Horehrnonskom múzeu v Brezne. Výstava
dvanástich autorov predstavuje prierez ich tvorbou pohybujúcou sa v rozmanitých výtvarných disciplínach – od maľby a
grafiky cez kresbu až po sochu či sklenené priestorové objekty.

Predám dvojizbový tehlový byt
s vlastným kúrením – plyn, v
Podbrezovej, na Kolkárni. Kompletne zrekonštruovaný. Cena
dohodou pri obhliadke bytu.
Kontakt: 0903 758 873.

Ďakujem vedeniu ŽP a.s., strednému manažmentu a majstrovi za pomoc pri vybavovaní
zdravotnej starostlivosti môjho
manžela, Jozefa Mikloška.
Renáta Miklošková

Platné permanentky platia aj na zápasy
Slovnaft cup-u.

Oznam
Zdravotná poisťovňa Dôvera oznamuje, že
pobočka v NsP Brezno bola presťahovaná na
Námestie Milana Rastislava Štefánika 41/49
(pod bránou pri reštaurácii ELF) v Brezne. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke s
naším drahým manželom, otcom a
starým otcom
Jánom ŠIPOŠOM z Podbrezovej,
ktorý nás navždy opustil dňa 9.
júna vo veku 85 rokov.
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, Dychovej hudbe Železiarne Podbrezová a pracovníkom
Špecializovaného zariadenia Tereza v Hronci za
starostlivosť, kde dožil posledné roky života.
Manželka, syn a dcéra s rodinami

V júni odišli

V tajničke sa nachádza citát o šťastí.

Pracovné jubileá
20 rokov
Zuzana JANOŠTIAKOVÁ
Bc. Pavol KUČERÁK
Ing. Ľubomír MAREK
25 rokov
Ivan DOLŇAN
Peter KÚDELKA
Miroslav SUŠILA
30 rokov
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Mladší žiaci U-12 na turnaji
v českých Želatoviciach
Ing. Patrik Müller, tréner

V dňoch 14. – 16. júna sme sa
zúčastnili kvalitne obsadeného
turnaja mladších žiakov U-12
v českých Želatoviciach. Počas
troch dní sme odohrali osem
štyridsaťminútových
duelov a v náročných
podmienkach a konfrontáciách sme nesklamali.
V konečnom poradí sme síce obsadili
až dvanáste miesto,
ale ani v jednom zo
zápasov sme neboli
protivníkovi odovzdaným súperom. Práve
naopak, ofenzívnym a nátlakovým
prejavom sme nútili súperov bojovať o každý gól. Niektoré výsledky
možno hovoria opak, ale aj tie boli
len vyústením hrubých chýb v jednoduchých herných činnostiach,
ľahkými stratami a nepremieňaním stopercentných gólových šancí.
Ocenením pre celý tím bolo indi-

viduálne ocenenie Patrika Barana,
ktorý sa podľa hlasovania trénerov stal najlepším hráčom turnaja,
k čomu mu pomohol ofenzívny
prejav všetkých našich hráčov. Dúfam, že skúsenosti, ktoré sme získali v prvej náročnej konfrontácii
s českými ligovými tímami, chlapci prenesú
do ďalších tréningov a
spoločne sa opäť posunieme o krok vpred.
Zúčastneným chlapcom patrí poďakovanie
za vzornú reprezentáciu klubu. Rovnako
chcem poďakovať FK
Železiarne Podbrezová
za poskytnutý klubový
autobus, šoférovi Milanovi Kubove za bezpečnú a príjemnú jazdu a
vedúcej družstva Valérii Lukáčovej
za výborný servis pri mužstve.
Zúčastnení hráči: Michal Herko,
Peter Fodor – Marek Ďuriš, Matej
Schön, Matúš Furman, Richard
Maslák, Lucas Soliar, Viktor Strelec, Peter Kupec, Patrik Paľus, Patrik Baran, Tomáš Galovič, Tomáš

Faško, František Vraždiak, Miroslav Belko.
Výsledky v základnej skupine:
FK Železiarne Podbrezová – FK
Teplice 0:3.
FK Železiarne Podbrezová – 1. SK
Prostějov 3:4. Góly za FK ŽP: Soliar, Galovič, Strelec.
FK Železiarne Podbrezová – SK
Uničov 0:6.
Výsledky v skupine o
9. – 16. miesto:
FK Železiarne Podbrezová – MŠK
Fomat Martin 1:3. Gól za FK ŽP:
Baran.
FK Železiarne Podbrezová – FC
Petržalka 3:4. Góly za FK ŽP: Strelec, Baran, Belko.
FK Železiarne Podbrezová – 1. FC
Viktoria Přerov 5:3. Góly za ŽP:
Galovič 2, Baran, Schön, Paľus.
Zápas o 9. – 12. miesto:
FK Železiarne Podbrezová – Jupie
FŠMH 0:3.
Zápas o 11. miesto:
FK Železiarne Podbrezová – 1. SK
Prostějov 0:5.

Dvojičky Mária a Zuzana Remeňové nedali súperkám šancu a obsadili prvé dve miesta

Druhé kolo letného
biatlonu v Revúcej
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V závere júna sa biatlonisti ŠK
Železiarne Podbrezová zúčastnili
2. kola Viessmann pohára v letnom biatlone. Preteky sa konali
v Revúcej a súťažilo sa v dvoch
disciplínach. Najskôr v sobotu,
29. júna, boli na programe rýchlostné preteky, v nedeľu potom
štartovali biatlonisti vo vytrvalostných pretekoch.
V Revúcej sa predstavilo deväť
našich biatlonistov. Stúpajúcu
formu potvrdili sestry Remeňové,
keď v obidva dni obsadili prvé dve
miesta. Opäť sa darilo aj Lukášovi
Ottingerovi, ktorý zvíťazil v rýchlostných aj vytrvalostných pretekoch. Túto sezónu zatiaľ stále nenašiel premožiteľa a je suverénne
najlepší v kategórii juniorov od 20
do 22 rokov. Víťazstvo zaznamenala aj Ema Kapustová, zvíťazila v
rýchlostných pretekoch a k tomu
pridala 2. miesto z vytrvalostných
pretekov. Striebro si vybojovala aj
Kristína Makovínyová, ktorá štartovala len v sobotu v rýchlostných
pretekoch.
Hodnotenie trénera Petra Kazára: „V Revúcej zaznamenali ďalšie
víťazstvá L. Ottinger, Z. Remeňová
a E. Kapustová. Náročnosť pretekov bola znásobená extrémne ho-

rúcim počasím a hrboľatou palebnou čiarou, na ktorej si športovci
hľadali optimálnu polohu dlhšie
ako zvyčajne. Vo vytrvalostných
pretekoch dosiahla najrýchlejší
bežecký čas v dorastenkách 17-19
r. E. Kapustová a celkovo najrýchlejší ženský bežecký výkon na 6
km dlhej trati zaznamenala naša
juniorka M. Remeňová. Sumárne
som s výkonmi dievčat spokojný,
chlapci v dorastencoch 17-19 r.
sa nedokázali výraznejšie presadiť. Strelnica v Revúcej nám opäť
priniesla takmer domáce fanúšikovské prostredie a pekné výkony
našich športovcov aj z plnej tréningovej záťaže.“
Výsledkový servis 2. kola Viessmann pohára v letnom biatlone:
Dorastenky 16 r.: Kristína Makovínyová 2. miesto a neštartovala.
Dorastenci 17-19 r.: Matej Vránsky 6. a 11. miesto, Radovan Floch
9. a 7. miesto, Adam Koštial 10. a
6. miesto.
Dorastenky 17-19 r.: Ema Kapustová 1. a 2. miesto, Sára Pacerová
5. miesto a neštartovala.
Juniori 20-22 r.: Lukáš Ottinger 1.
a 1. miesto.
Juniorky 20-22 r.: Zuzana Remeňová 1. a 1. miesto, Mária Remeňová 2. a 2. miesto.

Dajme spolu gól
Medailová žatva našich cyklistov
Peter Medveď + foto

Posledný júnový víkend sa konali
v Trnave spoločné majstrovstvá
SR a ČR juniorov, junioriek, mužov a žien v časovke jednotlivcov
a mužov a juniorov aj v pretekoch
s hromadným štartom. V časovke jednotlivcov obsadil Timotej
Piliarkin
siedme
miesto. V pretekoch jednotlivcov
s hromadným štartom bol Timotej
Piliarkin ôsmy a
Jakub Adamov deviaty.
V dňoch 5. až 7.
júla sa v Prešove
konali majstrovstvá
SR mládeže vo vytrvalostných disciplínach. Naše družstvo starších
žiakov v zložení Matthias Schwarzbacher, Adam Haľak, Samuel
Fedor a Jerguš Medveď obhájilo

titul majstrov SR v
stíhacích pretekoch.
Matthias
Schwarzbacher sa stal
majstrom SR v olympijskom omniu, stíhačke jednotlivcov a
v bodovacích pretekoch. Adam Haľak v
olympijskom
omniu vybojoval
striebornú medailu. Mladší
žiak Ondrej
Hrico si v
stíhacích
p r e t e ko c h
vybojoval
striebro, v bodovacích
pretekoch
bronz a v olympijskom omniu takisto
bronz.

Mladí podbrezovskí cyklisti. Zľava: Ondrej Hrico, Matthias
Schwarzbacher, Jerguš Medveď, Samuel Fedor a Adam Haľak

Mgr. Tomáš Kvačkaj
koordinátor prípraviek FK ŽP

V rámci projektu „Dajme spolu
gól“, ktorý je zameraný na rozvoj
pohybových schopností a zručností detí materských škôl, naša
futbalová akadémia FK Železiarne Podbrezová usporiadala dňa
14. júna na futbalovom štadióne
v Brezne futbalový turnaj materských škôl, ktoré sú zapojené do
tohto projektu.
Turnaja sa zúčastnili ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno, ZŠ s MŠ MPČĽ
Brezno, MŠ Podbrezová Kolkáreň a MŠ Beňuš.
Počasie
nám
prialo a všetky
deti podávali na
ihrisku skvelé
výkony a prežili
sme spolu krásne dopoludnie
plné športu a
športových zážitkov. Chcem
poďakovať všetkým materským

školám za príkladnú spoluprácu v
tomto projekte a deťom popriať
veľa športových úspechov a zážitkov.
Týmto chcem pozvať všetky deti
od piatich rokov, aby sa zapojili
do nášho tréningového procesu
na futbalovom štadióne v Brezne,
kde od 23. júla začíname futbalovú prípravu prípraviek futbalovej
akadémie FK Železiarne Podbrezová.
Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0907 808
863.
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