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„Odborné útvary Železiarní Podbrezová
sú kvalitne vybudované“
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Dňa 10. júla navštívili Železiarne
Podbrezová zástupcovia Národného inšpektorátu práce Slovenskej republiky. Cieľom návštevy
bola pripravovaná spolupráca
v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci medzi inšpekciou práce a zamestnávateľmi primárne združenými v Klube 500.
Pripravovaná spolupráca sa má
dotýkať spoločných prevenčných
a osvetových aktivít zamestnávateľov a inšpekcie práce v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci (BOZP). Cieľom je pomoc a
spolupráca podnikov zamestnávajúcich väčší počet odborne spôsobilých zamestnancov malým a
stredným podnikateľom, ktorým
tak uľahčia orientáciu v predmetnej problematike. V ich prípade
je potrebná prehľadná a jednoduchá úprava BOZP, ktorá odráža
aktuálnu spoločenskú potrebu.
Projekt spolupráce by mal byť
založený na priamej komunikácii
inšpekcie práce a podnikov združených v Klube 500, za účelom
identifikácie vhodných preventív- Aké kroky v budúcnosti plánujenych nástrojov – napríklad brožúr, te?
kampaní či videí, ktoré je možné
- Naša predstava je založená na
poskytnúť malým a stredným komunikácii nielen so samotnými
podnikateľom.
zamestnávateľmi, ale
O viac informácií
aj Klubom 500, ktorý
sme požiadali Ing.
najväčších
slovenKarola Habinu, geneských zamestnávaterálneho riaditeľa Náľov združuje. Ako štátrodného inšpektorána inštitúcia chceme
tu práce Slovenskej
organizovať
konferepubliky:
renciu na zvyšovanie
- Národný inšpektokultúry bezpečnosti
rát práce postupne
v Slovenskej republikontaktuje jednotke. Práve preto sme
livých zamestnávaoslovili aj Železiarne
teľov, respektíve inPodbrezová, aby na
štitúcie, ktoré ich
konferencii poukázali
združujú, aby sme
na ich systém kontrozískali poznatky priamo z praxe. ly a bezpečnosti a svoje poznatky
Zameriavame sa najmä na za- zdieľali so zamestnávateľmi, ktomestnávateľov väčších podnikov, rí nemajú možnosť zamestnávať
ktorí majú vybudované kvalitné vyšší počet odborníkov. V Pododborné útvary a Železiarne Pod- brezovej nie sme poslednýkrát.
brezová sú bezpochyby jedným z Chceme si nájsť dostatok času na
nich. Priama komunikácia o legi- konzultácie s konkrétnym tímom,
slatívnych úpravách a nezrovna- ktorý bude na projekte pracovať.
lostiach, ktoré aplikačná
Priblížite nám
prax prináša,
ako konkrétje pre nás nene bude spoŽeleziarne
smierne dôlelupráca funPodbrezová sme
žitá. Na dnešgovať?
nom stretnutí
- Spolupráca
oslovili preto, aby na
sme si vypobude realizočuli podnety
vaná v troch
konferencii poukázali
od
odboru
krokoch. Prb e z p e č n o st i
vým
bude,
na ich systém kontroly
a životného
ako som už
prostredia
a bezpečnosti a svoje
spomínal,
ŽP a musím
účasť na konpoznatky zdieľali
povedať,
ferenciách
že v názore
a
zdieľanie
so zamestnávateľmi,
na
riešenie
príkladov
väčšiny kondobrej praktorí nemajú možnosť
z u l t o v a ný c h
xe. Druhým
p ro b l e m at í k
zamestnávať vyšší
bude získanie
sme sa s nimi
informácií a
počet odborníkov.
stotožnili. Takonkrétnych
kéto stretnupríkladov
tia majú veľký
prevencie a
potenciál aj v rámci regionálnej aplikácie legislatívy v praxi od zapodpory, kde sa spomínané infor- mestnávateľov. Nakoniec tieto pomácie neskôr budú šíriť ďalej.
znatky poskytneme, samozrejme
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Z obsahu čísla
vyberáme:
Polrok v ŽP EKO QELET
Opatrné a viac-menej
negatívne predpovede z
prelomu rokov sa, bohužiaľ, naplnili. Po nadmieru úspešnom roku 2018
nastal zreteľný prepad.
V takýchto prípadoch sú
porovnávacie čísla trochu
zradné, predsa len dávať
do pomeru rekordný rok
s okolitými obdobiami nie
je úplne vypovedajúce a
môže vyzerať značne nepriaznivo.
ŽP Group

čítajte na strane 3

Polrok v ŽP Trade Bohemia

Ilustračné foto A. Nociarová

Keď sa obhliadnem za prvým polrokom 2019 môžem
konštatovať, že sa našej
spoločnos na českom trhu
podarilo splniť obchodný
plán, ktorý bol stanovený.
Zodpovedajú tomu aj čísla
predaja. Výnimku tvorí predaj kon nuálne odlievaných
oceľových blokov do spoločnos Moravia Steel a.s.,
kde už v závere druhého
štvrťroku došlo k utlmeniu
dodávok.
ŽP Group

bezplatne, aj „menším zamestnávateľom“, napríklad na našej internetovej stránke. S Klubom 500
plánujeme aj vytvorenie krátkych
filmov zameraných na základné
zásady BOZP a ich propagáciu.

Keďže nie každý zamestnávateľ
má rovnaké možnosti na plnenie
legislatívnych povinností, ako príklad možno uviesť mikropodniky,
považujeme túto spoluprácu za
nevyhnutnú.

Vyberáme pre vás z archívu

Prvá siemens-martinská pec
na Slovensku bola
postavená v Podbrezovej
Z archívnych podkladov spracovala
P. Motyčková

Výstavba
siemens-mar nskej
pece predstavovala významný
míľnik v dejinách slovenského
železiarstva. Pred stoštyridsia mi
rokmi postavili v Podbrezovej vôbec prvú siemens-mar nskú (SM)
pec na Slovensku.
V priebehu 19. storočia bolo
rozhodnuté, že na Slovensku bude
zavedená plávková výroba ocele.
Priekopnícku úlohu pri tom zohrali
erárne železiarne. V roku 1879 začala v Hronci výroba prvej menšej
bessemerovej hu a zároveň bola
v Podbrezovej uvedená do prevádzky siemens-mar nská pec.
Rozhodnu e ovplyvnil aj fakt, že
závod disponoval veľkým množstvom železného odpadu výbornej
kvality. Pôvodne počítali v novom
objekte oceliarne s výstavbou
dvoch takýchto pecí, postavená
však bola iba jedna.
Siemens-mar nská pec mala päť
ton, kyslú výmurovku a vyrobená
bola z anglických dinasových tehál. Vyhrievaná bola generátorovým plynom, ktorý bol vyrobený
z najlepšieho druhu karvinského
a šalgótarjánskeho kamenného
uhlia, v polovičnom pomere v generátoroch mrežového, šachtového typu, s výškou 2,43 metra. Plyn

dodávali štyri generátory a každý z
nich spotreboval 1,8 tony kamenného uhlia za dobu dvadsaťštyri
hodín. Obsah plynového generátora bol trinásť metrov kubických,
vzduchový mal pätnásť metrov
kubických. Striedanie smeru plynu
a vzduchu bolo každých pätnásť
minút. Generátory, ktoré boli najbližšie k peci, a tak najviac vystavené plameňu, boli zhotovené zo
žiaruvzdorných tehál, ktoré boli
vyrobené v podbrezovskej tehelni. Vsádzka bola zostavovaná tak,
aby bol výsledný produkt vhodný
na valcovanie koľajníc. Tie podľa
uhorských štátnych železníc nemali obsahovať viac ako 0,3 percenta
uhlíka. Obsah vsádzky tvorilo 24
percent surového železa, 3 percenta zrkadlového surového železa, 64
percent starých koľajníc, 8 percent
kujného železa a oceľového šrotu
a 1 percento feromangánu (s obsahom približne 50 – 56 percent
mangánu). Ingoty obsahovali 0,24
percenta uhlíka, 0,12 percenta fosforu a 0,22 percenta mangánu.
V priebehu lia a ocele bol odliaty
aj malý skúšobný ingot, ktorý bol
podrobený skúške – posudzovala
sa tvrdosť ocele.
Začiatky výroby plávkovej ocele
na Slovensku neboli jednoduché a
dokončenie na strane 3

čítajte na strane 3

Pobytový tábor v Repišti
Ako tradične, aj tento rok
mali deti zamestnancov
Železiarní Podbrezová možnosť zažiť nezabudnuteľné
leto v jednom z ponúkaných táborov. V júli sme
zavítali do Repišťa, kde sa
Chata u Daniela stala na
dva týždne domovom pre
„Patkov a Matkov“ a hrdinov Hviezdnych svetov. V
malebnom prostredí v Repišti sa nachádza Chata u
Daniela, ktorá deťom ponúka svoje zázemie už viac ako
desať rokov.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 4

Začala nová sezóna
V generálke na nový ročník
druhej ligy privítala Podbrezová na ihrisku vo Valaskej
treťoligový Lučenec. Od úvodu stretnu a držali opraty
zápasu pevne v rukách naši
futbalis . Už v 9. minúte po
peknej akcii Leško sklepol
loptu na nabiehajúceho Šulca, ktorý pred vybiehajúcim
brankárom nezakončil, ale
peknou prihrávkou ponúkol
gól Marcinovi – 1:0.
FK ŽP

čítajte na strane 8

Majstrovstvá Slovenska
v cyklistike
Druhý júlový víkend, v dňoch
13. – 14. júla, sa v Žiari nad
Hronom konali majstrovstvá
Slovenska v cestnej cyklis ke
pre mládežnícke kategórie a
zároveň to boli preteky Slovenského pohára pre juniorov.
ŠK ŽP

čítajte na strane 8
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Futbalový štadión v Podbrezovej
má šesťdesiat rokov

Zo sveta ocele
Čína zavádza
antidumpingové clá
na oceľ z EÚ

Z archívnych podkladov spracoval
T. Kubej

Zdroj: TASR

Začiatkom augusta oslavuje futbalový štadión v Podbrezovej
významné jubileum. Pripomenieme si presne šesťdesiat rokov od
jeho slávnostného otvorenia.
Futbalový štadión na sídlisku
Kolkáreň v Podbrezovej začali budovať v roku 1952. Začiatky futbalu v Podbrezovej však siahajú v
histórii oveľa ďalej. Pre futbal ako
prvé improvizované ihrisko slúžil
priestor bývalého skladu dreva
za starou zinkovňou rúr, a to od
roku 1911 približne do roku 1925.
Neskôr, v rokoch 1930 – 1933, aj
priestranstvo za tzv. Endrezziho
vilou v Hnusne. Futbalové ihrisko
na Skalici postavil súkromník Imrich Kaliský v roku 1934 a prenajal
ho ŠK Podbrezová, ktorý po roku
1945 za pomoci železiarní postavil
šatne a tribúnu. V roku 1959 toto
ihrisko bolo povodňou značne poškodené.
Po oslobodení, pred rokom
1951, bol postavený nákladom
železiarní veľký športový štadión
na Piesku, ktorý 1. januára 1951
bol delimitovaný novoutvorenému národnému podniku Strojáreň
Piesok. To bol dôvod k vybudovaniu novej hracej plochy v Podbrezovej. Vedenie železiarní rozhodlo
o umiestnení vlastného futbalového štadióna na sídlisku Kolkáreň.
Spolu s ním začali budovať aj letné
kúpalisko. Výstavba trvala sedem
rokov a 1. augusta 1959 bol štadión odovzdaný do užívania.
V Podbrezovane č. 15 z roku
1959 sa v článku s názvom „Nový
štadión TJ Baník v prevádzke“
píše: „Prvého augusta vládla v celej Podbrezovej slávnostná nála-

Čína zavedie an dumpingové
clá na niektoré produkty z nerezovej ocele z Európskej únie.
Okrem toho takéto clá zavedie
aj na produkty z Japonska, Južnej Kórey a Indonézie. Agentúra Reuters sa odvolala na
čínske ministerstvo obchodu,
ktoré oznámilo, že clá vstúpia
do platnos 23. júla.
Clá sa budú pohybovať od
18,1 percenta do 103,1 percenta, pričom sa budú týkať sochorov z nerezovej ocele a plechov
valcovaných za tepla, dodalo
ministerstvo. Podľa neho Peking pristúpil k tomuto kroku
potom, ako sa na dovoz ocele
z týchto krajín sťažovala štátna
oceliarska spoločnosť Shanxi
Taigang Stainless Steel a Čína v
júli minulého roka spus la vyšetrovanie.
„Podľa úradov vyšetrovanie
ukázalo, že v prípade preverovaných produktov dochádzalo k
dumpingu, čo čínskemu oceliarskemu priemyslu spôsobilo výrazné škody,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva obchodu.
Spomínané výrobky sa využívajú najmä ako surovina na výrobu produktov valcovaných za
studena, ďalej pri stavbe lodí,
prepravných kontajnerov, produktov v železničnej doprave,
v energe ke, ale aj iných sektoroch.
Čína, ktorá je najväčším producentom nerezovej ocele na
svete, vyprodukovala minulý
rok 26,71 milióna ton výrobkov
z tohto materiálu. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom to
predstavuje rast o 2,4 percenta.
Zároveň vlani doviezla 1,85 milióna ton produktov z nerezovej
ocele. Opro roku 2017 to znamená rast o 53,7 percenta.

Začiatok výstavby štadióna v Podbrezovej – bagrovanie priestorov pre ihrisko.

da. Necí li to len ak vni športovci
a priaznivci športu, necí li to len
, čo pre túto očakávanú chvíľu
obetovali desiatky hodín zo svojho
voľného času, ale cí li to všetci,
ktorí to s budovaním radostného
života v Podbrezovej myslia úprimne.“
Vtedajšia telovýchovná jednota
Baník usporiadala v dňoch 1. a 2.
augusta 1959 pri príležitos otvorenia nového štadiónu futbalový
turnaj o „Putovný pohár Švermových železiarní“. Na tento turnaj
si pozvala dve mužstvá z druhej
ligy – Duklu Brezno a TSZ Lučenec-Opatovú, ďalej mužstvo moravskej skupiny Baník Bohumín a
samozrejme sa na novom štadió-

ne predstavilo aj domáce mužstvo
Podbrezovej.
Prvý zápas odohrali práve futbalis Podbrezovej pro moravskému súperovi z Bohumína. Vyberáme krátku pasáž z rovnakého
čísla Podbrezovana, no tentokrát
z článku „Turnaj o pohár SNP“:
„V sobotu 1. augusta na krásny
trávnik nového štadióna nastúpilo k prvému zápasu naše mužstvo
pro menovcom z Bohumína. Výsledok bol 3:0 pre nás. Historickú
prvú bránku vsie l mimoriadne
neúnavný Schneitgen. O druhú sa
postaral Šuhajda a treťou uzavrel
skóre opäť Schneitgen.“
V druhom zápase v ten istý deň
vyhrala Dukla Brezno pro nováči-

Foto: archív redakcie

kovi druhej ligy TSZ Lučenec-Opatová vysoko v pomere 10:4. Nasledujúci deň v nedeľu si Brezno
hladko poradilo s Bohumínom po
výsledku 7:1 a domáci futbalis
z Podbrezovej vyhrali nad mužstvom TSZ Lučenec-Opatová vysoko 8:2.
Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Dukly z Brezna pred Baníkom Podbrezová. Obidve mužstvá
zaznamenali po dve víťazstvá,
pričom sa v priamom súboji nestretli, a tak o víťazovi turnaj rozhodlo skóre. Brezno strelilo o šesť
gólov viac a so skóre 17:2 získalo
putovný pohár. Zápasy po obidva
dni sledovalo úctyhodných 2 800
divákov.

Ako vznikol Hrádok v Hornej Lehote
Z podkladov P. Urbana spracovala
P. Motyčková

V povodí Hrona je viacero lokalít,
ktoré sa nazývajú hrádok alebo
hradisko. V minulos slúžili ako
valom opevnené sídla. Z nášho
okolia takmer každý vie, že jeden
podobný sa nachádza aj povyše
Hornej Lehoty.
Najstaršie ohradené sídliská sú
známe už z neolitu a postupne začali plniť obrannú funkciu, z ktorej
sa neskôr vyvinula aj iná funkcia
– napríklad administra vna, ktorá
bola sídlom sociálne vyčlenenej
vrstvy, ktorú tvorilo knieža a jeho
družina. Niektoré hradiská slúžili
výlučne ako útočiská a boli pre-

Replika Hrádku z Hutníckeho múzea ŽP.

chodne osídlené iba v dobe ohrozenia nepriateľom.
Hrádok v Hornej Lehote je chránená kultúrna pamiatka. Bolo to
sídelné a obchodné stredisko, súčasť sústavy výšinných hradísk na
Horehroní. Zamiloval si ho aj Samo
Chalupka a Božena Němcová. Pozná ho azda každý z okolia a v budúcnos by k nemu mal viesť aj náučný chodník. Málokto však pozná
povesť, ktorá sa k tejto významnej
archeologickej pamiatke viaže...
Kedysi, a je to už poriadne dávno, sa v lokalite nad Hornou Lehotou vypínal hrad. Istý čas v ňom
prebývala krásna, ale namyslená,
hrdá deva. Pytačov od svojich brán
odháňala jedna radosť a neodpus-

la si poznámky ako napríklad, že
jeden bol veľmi vysoký, druhý nízky, tre chudobný, ďalší škaredý a
takto to išlo stále dookola. „Svoju ruku len tak hocikomu nedám
a vydám sa, až keď ja uznám za
vhodné,“ hrdo vyhlasovala. Napriek tomu, že ju otec pred podobným správaním vystríhal, deva si
povedať nedala. Ako čas plynul,
aj pytačov čoraz menej k Hrádku
chodilo. Rokmi princeznej aj z krásy ubúdalo a pomaly prúd ry erov
smerujúcich k hradu ukrytému v
nízkotatranských lesoch vysychal.
Jedného dňa, keď prešlo veľa dní
a ani jeden pytač nezaklopal na
hradnú bránu, si pyšná deva povzdychla: „Ach, či ma už naozaj nikto nechce? Veď ja
by som sa už vydala hoci aj za samého čerta, keby
ma požiadal!“
O pár dní zabúchal na bránu
kočiš parádneho
čierneho
koča,
ktorý ťahalo šesť
krásnych
čiernych tátošov. Z
koča vyšiel šumný
mládenec, s hustými kučeravými
tmavými vlasmi
a
prenikavým
pohľadom. Pred
hradnou paňou
sa úc vo uklonil a
k nohám jej položil drahé kamene
Foto: archív redakcie
a kvety, s prosbou

o jej ruku. Pyšná panička sa ani nenazdala a svoju ruku mu sľúbila.
V duchu si pomyslela, že čakať sa
veru opla lo. Na hrade sa vystrojila
veľká svadba s bohatou hos nou,
výbornou muzikou a bujarou zábavou. Už bolo po polnoci a zábava ešte neu chala. Veď prečo aj,
hradná pani sa vydáva predsa len
raz. Pri jednom z jedál vypadla ženíchovi na zem lyžica. Aby sa hradná pani ukázala ako dobrá manželka, hneď sa po ňu zohla, aby mu ju
podala. Skôr než ju zdvihla všimla
si, že ženích má namiesto črievic
kopytá. V tom si spomenula na
svoj výrok, že sa vydá za hocikoho,
ba aj za čerta. Svoj manželský sľúb
chcela vziať späť a kričala, že ona
si čerta brať nebude. Čierny pán
sa potmehúdsky usmial a so zlovestným pohľadom jej povedal, že
bude jeho ženou, či sa jej to páči
a či nie. Nevesta sa dala na útek
a za ňou sa hneď pus la aj ženíchova družina. V komnate po nich
ostal len zápach síry. Vzali hrádok
na plecia a odniesli ho preč. Ako
ho tak niesli, potrebovali si aj oni
oddýchnuť, a tak sa trošku „otriasli“, aby sa zbavili zbytočnej záťaže. Vypadli pri tom všetky dukáty,
ktoré mala hradná pani ako veno.
Ako dopadli na zem, skameneli.
Toto sa stalo niekde medzi Podkonicami a Slovenskou Ľupčou. Skamenené okrúhle peniažky možno
doteraz nájsť na Peniažkoch nad
Slovenskou Ľupčou v podobe odtlačkov numulitov. A Hrádok aj
naďalej ostal pozoruhodným kopcom v Hornej Lehote.

Pôrodnosť na
Slovensku klesá
Zdroj: ŠÚ SR

Rast počtu obyvateľov bude závisieť najmä od migrácie obyvateľstva. Pri príležitos Svetového
dňa populácie o tom informoval
Šta s cký úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR).
V minulom roku počet seniorov
prevýšil počet de . Na 100 de pripadalo 102 seniorov. Nie je to však
prvýkrát, kedy má Slovensko nízku
pôrodnosť.
Stalo sa tak napríklad aj v rokoch
2001 až 2003. „Reálne má Slovensko prirodzený prírastok obyvateľstva, ale počet narodených
len veľmi tesne prevyšuje počet
zomretých. Ročne sa na Slovensku narodí 58 000 až 60 000 de
a zomrie 52 000 až 54 000 ľudí,“
uviedla generálna riaditeľka sekcie
sociálnych šta s k a demograﬁe
ŠÚ SR Ľudmila Ivančíková.
Za aľ čo Európa má problém s
prírastkom obyvateľstva, ostatné
kon nenty riešia presný opak –
zrýchľujúci sa rast populácie. India
od roku 1959 strojnásobila svoj
počet obyvateľov, a tak dobieha
najľudnatejšiu Čínu.
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S Martinom Čermákom, riaditeľom ŽP TRADE Bohemia, a.s.

S Ing. Romanom Veverkom, generálnym riaditeľom ŽP EKO QELET a.s.

„Pre zaistenie patričného objemu
zákaziek vyvíjame maximálne úsilie“

„Nie je to prvýkrát, čo čelíme
dôsledkom nepriaznivého vývoja“

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Ako hodno te prvý polrok vo vašej spoločnos ?
- Hodno m ho pozi vne. Keď sa obhliadnem za prvým polrokom 2019 môžem konštatovať, že sa našej spoločnos na českom
trhu podarilo splniť obchodný
plán, ktorý bol stanovený. Zodpovedajú tomu aj čísla predaja.
Výnimku tvorí predaj kon nuálne odlievaných oceľových
blokov do spoločnos Moravia
Steel a.s., kde už v závere druhého štvrťroku došlo k utlmeniu dodávok.
Pre ilustráciu uvediem predaj
jednotlivých komodít za uvedené obdobie:
- kon nuálne odlievané oceľové bloky – 10 456 ton,
- valcované rúry za tepla – 6
471 ton,
- presné ťahané rúry za studena – 3 532
ton,
- hutnícka druhovýroba – 580 ton,
- rúrové navarovacie oblúky a redukcie –
92 ton.

Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej spoločnosti?
- Opatrné a viac-menej negatívne predpovede z prelomu rokov sa, bohužiaľ, naplnili. Po nadmieru úspešnom roku 2018
nastal zreteľný prepad. V takýchto prípadoch sú porovnávacie čísla trochu zradné,
predsa len dávať do pomeru rekordný rok
s okolitými obdobiami nie je
úplne vypovedajúce a môže
vyzerať značne nepriaznivo. Pravdou je, že stagnácia
určitých odvetví ekonomiky
začala byť badateľná koncom
minulého roka a v prvom
štvrťroku prešla do jasného
poklesu.
Príčiny tohto stavu nechcem na tomto mieste rozoberať, podstatné je, že okrem
značného zníženia cien našej
hlavnej obchodnej komodity,
došlo aj k citeľnému poklesu
jej expedičných množs ev. V súhre s podstatným zvýšením viacerých nákladových
položiek, na ktoré vo väčšej miere nemáme priamy dosah, tak
vznikla nepriaznivá kombinácia predpovedajúca
nega vny dopad na naše
Iba
hospodárske výsledky.

Francúzsko.
Už v priebehu prvého polroku dochádzalo k postupnému ochladeniu dopytu. V
nadväznos na to konkurenční výrobcovia pristúpili, pre
zaistenie výrobných objemov,
k znižovaniu cenových hladín
svojich produkcií. Naši hlavní
odberatelia v Českej republike sú veľkoobchodní predajcovia, ktorí sú atakovaní
konkurenčnými ponukami a
požadujú cenové úpravy nášho sor mentu. Prispôsobenie
sa situácii, a následne úpravy
cien našich valcovaných rúr,
bolo pre udržanie trhového
podielu v Českej republike
nevyhnutné. V súčasnom období opäť pla, že cena rovná sa objem. Naše ostatné
komodity nie sú za aľ týmto turbolentným
cenovým vývojom zasiahnuté.

Čo bude vašou prioritou v druhej polovici
roka?
Darí sa vám napĺňať
- Udržanie nášho preplány, ktoré ste si
daja v objeme zodpovestanovili na začiatku
dajúcemu obchodnému
roka?
plánu. Musím ale konV budúcom
- Situácia na trhu s
štatovať, že táto úloha
hutníckym materiánebude
jednoduchá.
období bude pre nás
lom v prvej polovici
Pred nami je dovolenroka nebola zďaleka
kové obdobie a v tomto
prioritou udržanie
taká jednoduchá, ako
čase nie je predpoklad
by mohli naznačovať nášho predaja v objeme stabilizácie a oživenia
uvedené čísla, a to
trhu. Naznačuje to stav v
najmä v oblas sorpredaji kon nuálne odzodpovedajúcemu
mentu valcovaných
lievaných oceľových blorúr. Práve v tomto
obchodnému plánu.
kov, kde v súčasnos nie
období sa začali neje k dispozícii konkrétny
priaznivo prejavovať
termín obnovy dodávok
nadnárodné
ekoa následne aj aktuálne
nomické udalos – ako zavedenie nového informácie od našich hlavných odberateľov
cla medzi Spojenými štátmi americkými a o ich nákupných potrebách rúr v priebehu
Čínou, nestabilita v súvislos s odložením letných mesiacov. Trhové prostredie je v
Brexitu a ež napríklad znižujúce sa odhady neustálom pohybe a pre zaistenie patričrastu hrubého domáceho produktu v kra- ného objemu zákaziek vyvíjame maximálne
jinách Európskej únie, ako sú Nemecko a úsilie.

“

druhotnou surovinou.
Preto
nevyhnutne
pristupujeme
k
opatreniam
na zmiernenie
n e p r i a z n i v ýc h
dopadov
na
ekonomiku spoločnosti a zákonite korigujeme ročné vykonávacie a rozvojové plány.

Čo bude vašou prioritou v druhej polovici roka?
- Prvou je ustáť toto obdobie
s čo najmenšími stratami, a to
nielen ekonomickými. Nie je
to prvýkrát, čo čelíme dôsledkom nepriaznivého vývoja v
súvisiacich odvetviach a okrem
nesporných prevažujúcich negatív nám tieto priniesli aj dôležité poučenia a skúsenosti.
Podstatné je využiť ich v obdobných situáciách a byť tak lepšie pripravení
na nastávajúci rast.
Druhou a musím zdôrazniť, že rovnocennou prioritou, je udržať
stabilitu pracovného
kolektívu.
Dokážem
pochopiť, že niektoré
spoľahlivá
z opatrení, ktoré nevyhnutne musíme prijíposádka je zárukou
Darí sa vám napĺňať
mať, nie sú pre našich
plány, ktoré ste si stazamestnancov príjemúspešnej misie.
novili na začiatku roka
né, od všetkých ale očai napriek nie priaznivej
kávam patričnú mieru
situácii?
trpezlivosti a firemnej
- Vzhľadom na spomínalojálnosti.
Dlhodobá
né skutočnosti sme museli zachovať určitú
úspešnosť a stabilita spoločnosti nemôže
zdržanlivosť pri stanovovaní tohtoročných
byť založená na sezónnych žoldnieroch. Tí
cieľov. Zároveň bolo potrebné operatívne
ťahajú výsledky firmy v časoch prosperity,
upravovať obchodné, výrobné a expedičné
ale pri akýchkoľvek náznakoch stagnácie
procesy pre maximalizáciu výnosov.
odchádzajú k ďalšiemu chlebodarcovi.
Treba povedať, že vďaka viacerým špeViackrát som pri podobných príležitoscifickým prednostiam, ktoré naša spoločtiach zdôraznil, že iba spoľahlivá posádka
nosť má, sme v prvých piatich mesiacoch
je zárukou úspešnej misie. V našom prípadosiahli relatívne prijateľné výsledky. Horde nás, okrem iného, určitým spôsobom
šie to vyzerá s júnom a letnými mesiacmi.
zaväzuje úspešná a unikátna história naV tomto období sa už zreteľne prejavuje
šej materskej spoločnosti. Skúsme sa z nej
komplikovaná situácia na trhu s oceľovou
poučiť a aspoň čiastočne sa k nej priblížiť.

“

Vyberáme pre vás z archívu

Pri hlavnej vrátnici v starom
Prvá siemens-martinská pec na Slovensku
závode zvýšte pozornosť
bola postavená v Podbrezovej
dokončenie zo strany 1
častokrát boli sprevádzané neúspechom. Pripravili však pôdu pre
postupné priemyselné zavedenie
tejto výroby do nasledujúcich
desaťročí. Robotníci a technici
hroneckých železiarní sa pri agregátoch ocele naučili náročný po-

Odlievanie ingotov, rok 1950.

stup výroby ocele bessemeráciou
a ako kvalifikované kádre pomohli zaviesť novú technológiu v diósgyörskej oceliarni.
S výstavbou martinských pecí
sa pokračovalo aj ďalej. Druhá
SM pec pribudla už v roku 1890 a
do roku 1918 boli sprevádzkované ďalšie tri, s obsahom 35 ton a

Foto: archív redakcie

jedna 25 tonová, tiež vyhrievaná
generátorovým plynom. Technologický pokrok išiel stále dopredu
a tak v roku 1957 bola stará SM
pec č. 4 zrušená. Jej miesto zaujala nová elektrooceliareň s dvomi oblúkovými pecami. O šesť rokov neskôr bola rekonštruovaná
aj SM pec č. 5 na obsah 45 ton.
Postupne sa od plynového kúrenia prešlo k olejovému, čo zvýšilo
výkon o 7 ton za hodinu.
Na sklonku päťdesiatych rokov bola realizovaná výstavba
vertikálneho zariadenia pre plynulé odlievanie ocele (ZPO). Išlo
o prelom v novej technológii
odlievania ocele v bývalom Československu. V roku 1982 bolo
spustené radiálne štvorprúdové
ZPO oceľových blokov. O desať
rokov neskôr došlo k ďalšiemu
historickému míľniku. Prvý novembrový deň boli zrušené dve
SM pece a aj dve elektrické pece
a na ich mieste bola vybudovaná
šesťdesiattonová elektrická oblúková pec, ktorá bola spustená
vo februári nasledujúceho roku.
Skončila sa tak jedna etapa vývoja výroby ocele v Podbrezovej a
začala nová.

Stavebné práce objek vom A. Nociarovej

Dňa 22. júla začali pred hlavnou vrátnicou starého
závodu stavebné práce súvisiace s rozšírením jazdného pruhu pre motorové vozidlá. Vzhľadom na obmedzenie na stavenisku, na ceste a na chodníku pre
peších pred vrátnicou, žiadame okoloidúcich o zvýšenú opatrnosť pri prechode týmto územím.

'92-7êå'(11Ì.å(/(=,$51Ì32'%5(=29ÉDV

87,*:-B7>)6

STRANA 4 | ČÍSLO 15/2019

WWW.PODBREZOVAN.SK

=$/2å(1ê952.8

Z detského pobytového tábora v Repišti

Zážitky a nové priateľstvá sú pre deti najväčšou odmenou
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Ako tradične, aj tento rok mali
de
zamestnancov Železiarní
Podbrezová možnosť zažiť nezabudnuteľné leto v jednom z
ponúkaných táborov. V júli sme
zavítali do Repišťa, kde sa Chata
u Daniela stala na dva týždne domovom pre „Patkov a Matkov“ a
hrdinov Hviezdnych svetov.
V malebnom prostredí v Repiš
sa nachádza Chata u Daniela, ktorá deťom ponúka svoje zázemie
už viac ako desať rokov. Za ten čas
sa vyproﬁlovala medzi najvyhľadávanejšie táborové ak vity, najmä svojím kvalitným programom
a jedinečným prístupom animátorov tábora k deťom. Aj v tomto
roku ponúkla bohatý výber temackých zameraní. Prvý turnus, v
júli, sa niesol v duchu skautských
ku lov a hrdinov Hviezdnych
vojen. Druhý, augustový, bude
zameraný na známu postavičku
Asterixa a tajomstvo kúzelného
nápoja a TURBO de .
Určite každému je veľmi dobre známy animovaný seriál Pat a
Mat, o dvoch nie veľmi zručných
majstroch. Práve eto dve postavičky sa stali námetom pre tábor
v Repiš . Základnou myšlienkou
bolo, aby de nadobudli zručnosa naučili sa novým veciam, a to
všetko hravou a náučnou formou.
„Pre de sa snažíme vymyslieť

MARTINA, 15 rokov
- Som tu už piatykrát a je to tu
super. Prostredie je pekné, čisté a
všetko dokopy utvára jeden úžasný celok, v ktorom sa cí m dobre.
Určite sa sem chcem ešte vrá ť,
aj keď vekovo už ež patrím k tým
najstarším. Dva týždne, ktoré tu
strávime, ubehnú ako voda a zo
skúsenos viem, že druhý týždeň
bude o niečo akčnejší ako ten
prvý. Predsa len, musíme sa trošku šetriť a mať sily na dva týždne,
pretože program je tu skutočne
nabitý a animátori dosť ak vni.

Táborová „opekačka" je v Repiš tradíciou.

špagát. Je to skvelá forma hry, pri
ktorej sa naučia spolupracovať a
pomáhať si, pracovať v me, ale
mať aj zodpovednosť za svoj m,
pretože všetky súťaže, vrátane
tejto, sú bodované,“ hovorí Lukáš
Ginič, vedúci tábora. Pre de naj-

Pri budovaní táborových osád môžu de využívať len prírodné materiály

vždy niečo nové a originálne, s
čím doma alebo v škole neprídu
do styku. Niektoré tu chodia pravidelne každý rok, takže program
musí byť zaujímavý, aby ich to
samozrejme bavilo. Prvý týždeň
sa odohráva v lese, kde si de budujú svoje takzvané malé „osady“
– bunkre. Sú rozdelení do šies ch
mov a každý m si musí vybudovať taký príbytok, do ktorého sa
všetci zmes a. Pri stavbe môžu
používať len prírodné materiály
a jediné čo dostali boli nástroje a

väčšou odmenou bývajú zážitky,
nové priateľstvá a skvelý pocit z
toho, že si niečo vlastnoručne vybudovali.
Každý m si môže svoje skóre
vylepšiť v takzvaných bonusových
hrách. Ide o krátke, rýchle a nečakané akcie, ktoré odštartuje zvučka v podobe bubnov. V čo najkrajšom možnom čase sa musia
vedúci mov dostaviť do klubovne, kde dostanú ďalšie inštrukcie,
ako napríklad aký typ či farbu ob-

EMMA

LUCIA

Foto: Agentúra OK

lečenia musia mať na sebe. Všetci
z mu, ktorí s hnú byť v časovom
limite nastúpení pred chatou a
spĺňajú zadané podmienky, môžu
súťažiť. Čím viac členov splní podmienky, tým je šanca na získanie
bonusových bodov vyššia. Ide o
jednoduché úlohy, ako napríklad
postaviť čo najvyššiu vežu z dreva
za dobu päť minút, ale nájdu sa
aj úlohy zamerané na pozornosť
a aj šťas e. Hľadanie štvorlístkov
veru nie je ľahká úloha, no Chata
u Daniela vraj ponúka skryté záku a, kde sa eto symboly šťas a
vyskytujú v hojnom počte.
Okrem toho majú de v tábore
mnoho ďalších ak vít, ako napríklad táborové snemy, nechýba ani
povestná „opekačka“, táborová
pošta, cez ktorú môžu nadviazať
nové priateľstvá aj hanblivejší a
aj večerná diskotéka.
Samozrejmosťou je celodenný
pitný režim, prítomnosť zdravotného dozoru a školený m animátorov s pedagogickou praxou.

spojená aj väčšia zodpovednosť,
napríklad aj za svoj m, keďže
som vodkyňou jedného z nich.
Najlepšie je tu to, že sa ani chvíľku nenudíme. Myslím si, že tento
tábor je iný ako ostatné a cí m sa
tu ako doma. Bude mi to tu celé

ALŽBETA, 9 rokov
- V tábore som prvýkrát a ešte
určite budúci rok do nejakého
pôjdem. Veľmi sa mi tu páči, všetko je tu super – ľudia, prostredie,
príroda a aj jedlo. Najviac sa mi
páči, že si staviame osady, ktoré si
môžeme skrášliť ako chceme my.
Náš bunker je už skoro hotový,
ešte nám ho treba poupratovať a
dorobiť detaily. Trošku mi chýbajú
rodičia, ale som zvyknutá, pretože mám v Anglicku krstnú mamu
a pri nej som napríklad minulý rok
strávila celé leto.
NINA, 8 rokov
- V tábore som prvýkrát a najviac sa mi tu páči, že každý večer
zaznie táborová hymna, páči sa
mi tá zvučka. Každý deň súťažíme, hráme sa a ani neviem ako

Počas bonusových hier si môžu jednotlivé my bodovo prilepšiť

O táborových zážitkoch najlepšie porozprávajú samotné de a
preto sme sa ich opýtali, čo sa im
v tábore v Repiš najviac páči:

chýbať a ktovie, možno aj ja raz
budem v tábore animátorkou.

EMMA, 16 rokov
- Tábor v Repiš mi je dobre známy, pretože som tu už ôsmykrát.
Dá sa povedať, že som tu strávila
celé moje detstvo. Keby sa mi tu
nepáčilo, tak sa sem nevraciam
rok čo rok. Aj keď musím priznať,
že keď som bola mladšia, malo to
pre mňa väčšie „čaro“. Teraz patrím k tým najstarším a s tým je

LUCIA, 9 rokov
- V tábore som prvýkrát a veľmi
sa mi tu páči. Najlepšie je tu to, že
si staviame vlastné osady a robili
sme si aj vlajky, ktoré sú špeciﬁcké pre každý m. Už teraz viem,
že sem chcem prísť aj budúci rok,
pretože som si tu našla veľa nových kamarátov a aj jedlo je tu
dobré.

mi ubehol už skoro týždeň. Na
krku nosíme malé kamienky. Je
to symbol toho, čo sme tu všetko
zažili, aby sme na tábor nikdy nezabudli. Pre mňa najlepším zážitkom bolo hľadanie kamienkov v
jazierku. Jeden člen z nášho mu
tam musel vojsť, ak sme chceli
kamienok získať. Ja by som tam
určite nešla, ale on sa nebál, a tak
sme kamienok získali. Bude mi to
tu celé chýbať a chcela by som sa
vrá ť aj budúce leto.

MARTINA

ALŽBETA

NINA
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OPEL výhody pre Vás a Vašu rodinu
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Jedálny lístok

Jedálny lístok

29. 7. – 4. 8. 2019

5. – 11. 8. 2019
Foto: pexels.com

Pondelok
Polievky: šošovicová kyslá, bulharská, pečivo.
● Pečené kuracie stehno s kapustou, zemiaky ● Bravčový perkelt,
cestovina ● Lasagne mäsové ●
Grécky šalát, pečivo ● Morčacie
prsia na hrášku, mrkvový šalát ●
Palacinky s nutelou ● Bageta syrová ● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: boršč s mäsom, francúzska, pečivo.
● Hovädzie dusené, paradajková
omáčka, knedľa ● Bravčový rezeň
na zelenine, ryža, šalát ● Štefanská sekaná pečienka, zemiakový
prívarok, chlieb ● Šalát pekinský
so šunkou, pečivo ● Zapekaná
brokolica s tofu ● Hanácke koláče,
kakao ● Bageta Ape to ● Mliečny
balíček.
Streda
Polievky: furmanská, syrová s
mrkvou, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke,
tarhoňa, uhorka ● Vyprážaný
morčací rezeň ovčiarsky, zemiaková kaša, šalát ● Pizza diabolská ● Windsorský šalát, pečivo ●
Hubové rizoto, uhorkový šalát ●
Žemľovka s tvarohom ● Bageta s
kuracím mäsom ● Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: slepačia, rascová s vajcom, pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, ryža,
šalát ● Bravčové stehno hamburské, knedľa ● Vyprážaný karﬁol,
zemiaky, tatárska omáčka ● Ružový cestovinový šalát s tuniakom ●
Plnené hovädzie mäso, zeleninová
obloha ● Zemiakové knedličky čučoriedkové so strúhankou ● Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.

Od skladovania potravín v horúčavách
závisí, či vám neuškodia
M. Tolnayová
RÚVZ B. Bystrica

V horúčavách, aké nás toto leto
sprevádzajú, je veľmi dôležité
skladovanie potravín a pokrmov.
Ak ich skladujeme pri vyššej teplote, dochádza v nich k množeniu
mikroorganizmov, kazeniu a v
prípade, že sa v nich nachádzajú
choroboplodné mikroorganizmy,
aj k vysokému riziku vzniku alimentárnych ochorení.
„Jedným z najčastejších pôvodcov alimentárnych ochorení u nás
sú salmonely. K potravinám, v
ktorých sa najčastejšie vyskytujú,
sa radí hlavne hydina, vajcia, lahôdkárske výrobky, vrátane cukrárskych, ale aj mliečne a mäsové
výrobky či zmrzlina. Po poži potraviny alebo pokrmu, v ktorom sa
pomnožili mikroorganizmy, dochádza k vzniku ochorenia často už po
šies ch až dvanás ch hodinách.
Prejavuje sa bolesťami brucha,
hnačkami, zvracaním a teplotou
okolo 38 až 39 stupňov Celzia. U
de a oslabených dospelých jedincov sa môže vyvinúť aj obzvlášť
ťažká forma ochorenia ohrozujúca
život“, upozorňuje vedúca Oddelenia hygieny výživy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
(RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr.
Ivana Sedliačiková.
Dodáva, že leto je charakteris cké aj zvýšenou konzumáciou zeleniny a ovocia, nebezpečné však je,

ak sa konzumuje bez dostatočného a dôkladného umy a. Rizikový
môže byť napríklad melón. Najmä
de oblizujú sladkú šťavu z rúk a
do zažívacieho traktu sa dostanú
aj baktérie zo špinavého povrchu
melóna, prípadne aj z nedôkladne
umytých rúk.
V lete, v teplom a vlhkom prostredí, sú vytvorené vhodné podmienky aj na rast plesní. Niektoré z nich produkujú mykotoxíny
(jedovaté produkty plesní), ktoré
môžu poškodiť rôzne orgány, najmä však pečeň, obličky, slezinu,
krvný a nervový systém. Každá
potravina má určené ideálne podmienky skladovania, ide najmä o
teplotu a vlhkosť vzduchu. Je ich
nutné dodržiavať v každom ročnom období, nielen v lete, aj keď
vtedy sú podmienky uchovávania
potravín najťažšie.
Nejde len o to, že leto je charakteris cké vyššími teplotami počas
dňa i noci, ale aj o fakt, že leto je
časom dovoleniek a počas nich
často nemáme možnosť uskladniť
potraviny tak, ako sú stanovené
ich skladovacie podmienky. Preto
je dôležité dodržiavať niekoľko zásad.
Pokrmy je potrebné dôkladne
tepelne spracovať, neskladovať a
nespracovávať spoločne surové
mäso a mäsové výrobky určené
na priamu spotrebu. Zeleninu a
ovocie je potrebné dôkladne očisť a umyť, nepiť vodu z nezná-

meho zdroja. Potraviny je tak ež
potrebné chrániť pred hmyzom a
hlodavcami. Pokrmy treba pripravovať v čo najkratšom čase pred
konzumáciou a rizikové potraviny
uchovávať v chladiacom zariadení.
„Nezjedené pokrmy radšej rýchlo schlaďte, odložte do chladničky a v prípade ďalšieho použi a
ich dôkladne zohrejte. V žiadnom
prípade nekonzumujte plesnivé
potraviny a obsah konzerv s vydutými vrchnákmi. Rovnako počas
dlhých ciest nekonzumujte rýchlo
sa kaziace potraviny – bryndzu,
majonézové šaláty, šľahačkové zákusky a podobne. V neposlednom
rade prísne dodržiavajte zásady
osobnej hygieny,“ radí MUDr. Sedliačiková.
Dodáva, že veľmi dôležitú úlohu
má aj dodržiavanie pitného režimu, teda dostatočný príjem teku n. Upozorňuje aj na riziká pri
nákupe a konzumácii nanukov a
zmrzliny. Je potrebné si všímať, či
nie sú roztopené alebo zdeformované. To by znamenalo, že nebola
dodržaná teplota ich uchovávania
a mohli by byť príčinou napríklad
hnačkového ochorenia.
„Ak kupujete nebalenú zmrzlinu,
sledujte aj hygienu pri jej predaji
a ak je zmrzlina skôr tekutá ako
zmrazená, alebo sa vám nepozdáva osobná hygiena predavačov,
radšej si ju nekupujte, predídete
zdravotným problémom“, dodáva
k tejto téme MUDr. Sedliačiková.

Piatok
Polievky: mexická, bryndzová so
strúhaným cestom, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaky, šalát ● Jelenie ragú s brusnicami, cestovina ● Pečená ryba,
krúpy so zeleninou ● Šalát švajčiarsky s tofu, pečivo ● Kuracie
prsia s plnkou, zeleninová obloha ● Buchty na pare s lekvárom,
maková posýpka, kakao ● Bageta
moravská ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom,
údeninová, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa,
kompót ● Hovädzia roštenka na
slanine, zemiaky, šalát ● Džuveč z
bravčového mäsa, uhorka ● Horehronský syrový šalát, pečivo ● Pečené
zemiaky s paradajkovou omáčkou ●
Šúľance s makom ● Bageta s pikantným mäsom ● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: stupavská zabíjačková, roľnícka, pečivo.
● Podtatranský plnený bravčový rezeň, ryža, šalát ● Hovädzie dusené,
chrenová omáčka, knedľa ● Ryba
na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát
● Pestrý cestovinový šalát ● Kuracie
prsia s brokolicou a mandľami, zeleninová obloha ● Rezancový nákyp s
tvarohom a jahodami ● Bageta moravská ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: držková, mrkvová s pórom,
pečivo.
● Vyprážaný syr so šunkou, zemiaky, tatárska omáčka ● Hovädzí guláš
maďarský, cestovina ● Restovaná
kačacia pečeň, hrášková ryža, cvikla
● Bulharský šalát s bravčovým mäsom, pečivo ● Zapekané zemiaky s
pórom ● Dukátové buch čky s vanilkovým krémom ● Bageta s kuracím
mäsom ● Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: hovädzia s cestovinou, zeleninová, pečivo.
● Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa ● Kuracie prsia na hubách, ryža, šalát ● Zemiakovo bryndzové pirohy so slaninou ● Parížsky
šalát, pečivo ● Kelový karbonátok,
zemiaky, šalát ● Lievance s džemom
● Bageta Ape to ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: brokolicová dánska, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, červená
kapusta, knedľa ● Bravčové mäso
na hubách, ryža, šalát ● Bageta s
pikantným mäsom.
Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský,
opekané zemiaky, uhorka ● Hovädzia pečienka milánska, cestovina
● Bageta s kuracím mäsom.

Pondelok
Polievky: gulášová, krupicová so zeleninou, pečivo.
● Bravčové stehno bra slavské,
knedľa ● Morčacie prsia prírodné,
zeleninová ryža, cvikla ● Špenátový
prívarok, zemiaky, volské oko ● Šalát fazuľový so salámou a chrenom,
pečivo ● Ohnivé kuracie stehno
orientálne, zeleninová obloha ● Pečené buchty so slivkovým lekvárom,
kakao ● Bageta Ape to ● Mliečny
balíček.

Sobota
Polievka: slovenská hubová, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, šalát ●
Bravčové stehno záhradnícke, slovenská ryža, uhorka ● Bageta moravská.

Foto: pexels.com

Nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková,
knedľa ● Bravčové mäso na rasci,
ryža, cvikla ● Bageta Ape to.
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Jedinečné zatmenie Mesiaca

Spomienky
„Ako ško žila, tak ško odišla.
Skromná vo svojom živote, ale veľká
v láske a dobrote. Ako z jej očí žiarila
láska a dobrota, tak nám bude chýbať do konca života.“
Dňa 11. júla uplynulo šestnásť rokov odvtedy, ako nás navždy opusla naša drahá maminka
Janka DUNAJSKÁ z Podbrezovej – Š avničky.
Už len ky čku kvetov na hrob môžeme dať a s láskou na teba spomínať.
Spomínajú dcéry s deťmi
...
„Zavrel si oči, srdce prestalo biť,
nes hol si sa ani rozlúčiť. Hoci si
odišiel a niet ťa medzi nami, v našich srdciach zostávaš a budeš stále
s nami.“
Dňa 26. júla sme si pripomenuli
prvé výročie odvtedy, ako nás navždy opus l náš drahý manžel, otec a
starý otec
Dominik RIES z Lopeja.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami chú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, zať a vnúčatá s rodinou
...
„Už ťa neprebudí slnko, ani krásny
deň, na breznianskom cintoríne spíš
svoj večný sen. Len sviecu horiacu a
krásnu ky cu na hrob môžeme dať
a na krásne prežité roky s tebou spomínať. Mal si nás rád a chcel si žiť,
ale prišla tá chvíľa, keď si nás musel
opus ť.“
Dňa 30. júla si pripomenieme dvadsiate štvrté výročie odvtedy, ako nás navždy opus l
milovaný manžel, otec a starý otec
Pavol GIERTL z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia Peter a Pavol, dcéra Zuzana s rodinami

Autor:
PK

slovne
pomáhajú

T2

tanková divízia

Z podkladov z internetu spracoval T. Kubej

V noci zo 16. na 17. júla sme mohli sledovať zatmenie Mesiaca, ktoré patrí
medzi najkrajšie astronomické úkazy.
Zatmenie bolo navyše priaznivé, pretože na Slovensku bol viditeľný celý jeho
priebeh.
Zatmenie Mesiaca je prírodný úkaz,
ktorý nastáva vtedy, ak sa Slnko, Zem
a Mesiac dostanú do jednej priamky a
zemský eň dopadne na Mesiac. Dochádza k nemu vždy, keď je Mesiac v splne a
zároveň je v blízkos eklip ky.
Poznáme nasledovné typy zatmení:
polo eňové – Mesiac vstúpi len do poleňa Zeme a pokles jasnos sa nedá voľným okom pozorovať, čiastočné – Mesiac sčas vstúpi do úplného eňa Zeme
a časť ostáva v polo eni, tento jav predchádza a nasleduje po úplnom zatmení a
úplné, kedy Mesiac úplne vstúpi do eňa

Zeme.
Pri poslednom zatmení Mesiac vychádzal nad obzor okolo
trištvrte na deväť a už
o polhodinu neskôr
sme si mohli všimnúť
jeho mierne tmavší
ľavý okraj. Čiastočné zatmenie začalo
krátko po desiatej.
Maximum nastalo pol
hodinu pred polnocou, keď bola v eni
najväčšia časť Mesiaca. O jednej hodine
po polnoci Mesiac z
eňa opäť vyšiel. Zatmenie vzniká vtedy,
keď sa Mesiac pri obehu okolo Zeme
dostane do zemského eňa. Medzi dvoma rovnakými fázami, napríklad od spl-

Poďakovanie

Blahoželanie

Ďakujeme všetkým,
ktorí sa zúčastnili na
poslednej rozlúčke
s naším milovaným
manželom, otcom a
starým otcom
Ladislavom
BRENKUSOM
z Pohronskej Polhory,
ktorý nás navždy opus l 13. júla.
Úprimne ďakujeme všetkým zúčastneným za kve nové dary a prejavy
sústras .
Smú aca rodina

slovná pomoc

alebo (rus.)

značka
kozmetiky

„Len to najkrajšie, čo
život môže dať, chceme
pri tvojom 70-ročnom jubileu priať. Nech
slza boles
tvár nikdy
nezmáča, žiaľ a smútok nech sa chrbtom otáča. Nech len
zdravie, šťas e, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života.“
Všetko najlepšie k významným narodeninám
Gitke VLČKOVEJ
zo srdca želajú a na teba spomínajú
bývalé kolegyne Zuzana a Ľubica

zadná časť
hlavy

úskoky (čes.)

Okresná
odborová rada

Dopravný
inšpektorát
EČV Krupiny

liter (skr.)
značka
elektrotechniky

cudzia
predpona (voda)

osobné číslo

na zadnom
mieste

otvor v sopke

ruské mužské
meno
drevené plavidlá

T3

podm. spojka
osamotená

domáca obuv
internátny
rozhlas

pokazil si
zdraví
prichádzajúcich

malá Oľga

T5

neoblečená
super, dobre
(hov.)

Age Of
Innocence
plošné miery

starogrécka
krajina

Pomôcky:
FEDOT, AKAI

Srdečne ďakujem vedeniu ŽP a.s. a
všetkým zainteresovaným za sprostredkovanie pomoci pri vybavovaní
zdravotnej starostlivos pre môjho
manžela P. Peihoﬀnera vo FNsP F. D.
Roosevelta v Banskej Bystrici.
E. Peihoﬀnerová

pohľad, zrak
(bás.)
nepožívaj
tekutinu

čistiaci
prostriedok

niečo strašné

Ďakujeme

Vedecko
technická
komisia

T1

české mesto

nu po spln, uplynie približne 29,5 dňa.
Tieň Zeme má kužeľovitý tvar a vo
vzdialenosti Mesiaca od Zeme má
priemer niečo vyše 9 000 kilometrov.
Priemer Mesiaca je 3 476 kilometrov.
Znamená to, že pri úplnom zatmení sa
do tieňa celý Mesiac schová. Pri zatmení, ktoré sme mohli vidieť v noci zo 16.
na 17. júla, prešiel len južnou časťou
tieňa, teda bola zatmená len viac než
polovica Mesiaca.

nanometer

športové
odvetvie
(plávanie, beh,
bicykel)

EČV Rožňavy

Foto: pexels.com

pracuj s pluhom
semita

obmena, variant
(čes.)
pádlo

typ ruských
lietadiel
argón (chem.)

malé šatové
motýle

chytáme zver

kartársky výraz
predloha

zatýkací rozkaz
mačka (det.)

Min. vnút.
obchodu
kopnutie

ženské meno

Konfederácia
odborových
zväzov
predložka

česká rieka

malá tyč

dobré správanie
sa
čudeso, zázrak

501 v Ríme
predložka

nástroj pohoniča
ulica (skr.)

zelenina

T4

Európska
komisia

milovať (lat.)

pracoval ako
chirurg

EČV Malaciek

V tajničke sa ukrýva citát francúzskeho filozofa Reného Descarta.
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Posledný prípravný zápas nás naštartoval
k prvému ligovému víťazstvu
Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

FK Železiarne Podbrezová – MŠK Novohrad
Lučenec 5:0 (2:0)
Góly: Marcin, Šulc 2, Mejri, Ďatko.
V generálke na nový ročník
druhej ligy privítala Podbrezová
na ihrisku vo Valaskej treťoligový
Lučenec. Od úvodu
stretnu a držali opraty zápasu pevne v
rukách naši futbalis. Už v 9. minúte po
peknej akcii Leško
sklepol loptu na nabiehajúceho
Šulca,
ktorý pred vybiehajúcim brankárom nezakončil, ale peknou
prihrávkou ponúkol
gól Marcinovi – 1:0. V 17. minúte po prihrávke Marcina Šulcovu
krížnu strelu zneškodnil Ludha. O
dve minúty pekný center Viazanka
poslal hlavou nad bránu Leško. V

21. minúte to spoza šestnástky vyskúšal Marcin, mieril však vysoko
nad. O štyri minúty neskôr si po
centri Ďatka takmer hosťujúci stopér strelil vlastný gól, Ludha však
pohotovo zasiahol. V 28. minúte po skvelom prízemnom centri
Ďatka loptu šikovne prepus l Leško, Marcin však poslal loptu tesne
vedľa pravej žrde. O tri minúty sa
už železiari tešili po druhýkrát, keď
si kolmú prihrávku od
Viazanka prebral Šulc a
peknou krížnou strelou
zvýšil vedenie na 2:0.
V 38. minúte po peknej individuálnej akcii
Ďatko našiel prihrávkou Šulca, tentokrát ho
však vychytal Ludha.
Po zmene strán sa
obraz hry veľmi nezmenil. Železiari ak vnym pressingom nú li hosťujúcich
hráčov robiť chyby. Ubehli len dve
minúty a nepresná strela Marcina
sa dostala až k Šulcovi, ktorý svojím druhým gólom v zápase zvýšil

Naša radosť po prvom strelenom góle do siete Košíc.

na 3:0. V 52. minúte po rýchlej
akcii Šulc našiel Mejriho a ten
krásnou strelou strelil štvrtý gól.
V 65. minúte Špyrka z jedenás ch
metrov vysoko prestrelil bránu. V
71. minúte center Mizeráka našiel
hlavu Marcina, ten však bránu netraﬁl. Dve minúty nato vybojoval
loptu Mizerák, našiel na hranici
šestnástky Leška, jeho strelu však
brankár hos spoľahlivo kryl. V
80. minúte Ďatko po krásnej individuálnej akcii zvýšil na 5:0. V 83.
minúte sa pro Špyrkovi v krátkom
slede dvakrát vyznamenal brankár
Lučenca, pri treťom pokuse mu
pomohol jeden z obrancov, ktorý
vykopával strelu Pastoreka z bránkovej čiary. Do konca zápasu sme
už gól nepridali a po kvalitnom
výkone sme sa skvele naladili na
novú sezónu.
FK Železiarne Podbrezová: Macej
– Viazanko, Hric, Straňák, Mizerák,
Lipták, Paraj, Ďatko, Leško, Marcin, Šulc. Striedali: Mejri, Špyrka,
Pavúk, Pastorek.

Foto: A. Nociarová

Majstrovstvá Slovenska
v cestnej aj horskej cyklistike
Peter Medveď + foto

Druhý júlový víkend, v dňoch 13.
– 14. júla, sa v Žiari nad Hronom
konali majstrovstvá Slovenska
v cestnej cyklistike pre mládežnícke kategórie a zároveň to boli
preteky Slovenského pohára pre

juniorov.
V sobotňajšej časovke jednotlivcov naši cyklisti vybojovali dva
tituly a jedno tretie miesto, keď v
kategórii mladších žiakov zvíťazil
Ondrej Hrico a v kategórii starších
žiakov Matthias Schwarzbacher.
Adam Haľak bol tretí a junior

Ma hias Schwarzbacher získal tri majstrovské tuly v kategórii starších žiakov

Timotej Piliarkin obsadil druhé
miesto. V nedeľu sa v pretekoch
s hromadným štartom najlepšie
darilo staršiemu žiakovi Matthiasovi Schwarzbacherovi, ktorý
zvíťazil, Adam Haľak bol piaty a
Samuel Fedor dvanásty. Mladší
žiak Ondrej Hrico bol šiesty a v
kategórii juniorov skončil Timotej
Piliarkin na štvrtej priečke.
Lyžiarske stredisko Poráčska dolina bolo počas víkendu v
dňoch 20. – 21. júla dejiskom
majstrovstiev Slovenska v horskej
cyklistike. V sobotu v disciplíne
XCE – šprinty, v kategórii žiakov,
postúpil Matthias Schwarzbacher
do veľkého finále a obsadil konečné štvrté miesto. Samuel Fedor postúpil do malého finále a v
konečnom poradí skončil na šiestom mieste. V nedeľu v disciplíne
XCO – cross country, v kategórii
starších žiakov, sa Matthias Schwarzbacher stal majstrom Slovenska a Samuel Fedor bol šiesty.
Junior Timotej Piliarkin skončil na
ôsmom mieste.

Roland Galčík strelil gól na 2:1 a tri body ostali v Podbrezovej.

FK Železiarne Podbrezová – FC Košice 2:1 (0:0)
Góly: 81. Chvátal, 90. Galčík – 83.
Karaš.
V prvom kole druhej ligy sme na
domácom trávniku privítali FC Košice. Úvodné minúty zápasu veľa
šancí nepriniesli. Prvú a najväčšiu
šancu prvého polčasu si vypracovali naši futbalis v 18. minúte,
keď obrancovi Košíc prekĺzla lopta
a z ľavej strany sa do zakončenia
dostal Leško, jeho strelu vynikajúco zneškodnil brankár Fabini a
dobiehajúci Marcin ju cez obranu
hos do brány nedopravil. O tri
minúty odcentroval zľava Šulc a
Marcin mieril vysoko nad bránu.
V 32. minúte sme zahrávali priamy
kop, lopta sa v šestnástke odrazila k voľnému stopérovi Hricovi,
no mieril vedľa pravej tyče. V 38.
minúte sa k zakončeniu odhodlal
spoza šestnástky obranca Chvátal,
jeho strelu ľavačkou brankár hos
bezpečne kryl.
V druhom polčase mali navrch
naši hráči, no vynikajúce šance
Marcina, Viazanka, Mizeráka či
Šulca gólom neskončili. Až v 81.
minúte sa do lopty oprel spoza
šestnástky Chvátal a jeho strela
pomedzi nohy brankára prešla až
za bránkovú čiaru. O dve minúty
bolo vyrovnané, keď po centri Pa-
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vúka z ľavej strany v ťažkom hlavičkovom súboji prepálil Maceja
Karaš. Železiari strhli víťazstvo na
svoju stranu v 90. minúte, keď po
prízemnej prihrávke od Marcina
strelil víťazný gól Roland Galčík.
Vladimír Veselý, tréner Podbrezovej: „Úvod z našej strany nebol
dobrý, bolo tam veľa nervozity. Prišli predsa len noví chlapci,
tak to trochu drhlo. Potom od tej
dvadsiatej minúty sme už začali
hrať svoju hru, mali sme aj nejaké
šance, ktoré sme však nepremenili.
Druhý polčas bol v našej réžii, tlačili sme, aj keď gólové šance sme
si s výnimkou dvoch-troch situácií
veľmi nevypracovali. Paradoxne
sme dali šťastný gól, ale nasledovala strata koncentrácie a rýchle
vyrovnanie. To by sa nám nemalo
stávať. Chvalabohu, tým chcením
a odhodlaním sme po peknej akcii
doviedli zápas do víťazného konca.“
FK Železiarne Podbrezová: Macej
– Chvátal, Hric, Kiwior, Mizerák –
Lipták (46. Paraj), Viazanko – Ďatko (75. Špyrka), Marcin, Leško (66.
Galčík) – Šulc.
FC Košice: Fabini – Ma a, Dobias,
Pilipčuk, Pavúk – Vancák, Ristovski
– Kis (82. Bavoľar), Karaš, Gáll (66.
Kačala) – Vyshnevskyi (66. Radovanovic).

V časovke mladších žiakov sa z prvenstva tešil Ondrej Hrico
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