
PODBREZOVAN
DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

ZALOŽENÝ V ROKU 1930
16 Ročník LXXV

9. AUGUST 2019
www.podbRezoVAn.Sk

Z obsahu čísla
vyberáme:

FK ŽP čítajte na strane 8

Železiarne Podbrezová čítajte na strane 2

Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

čítajte na strane 3

ŽP Group čítajte na strane 3

dokončenie na strane 3 ŠK ŽP čítajte na strane 8

ŽP Group

Ľupčiansky hrad sa teší stále čo-
raz väčšej návštevnosti. Obzvlášť 
v letnej, turistickej, sezóne prej-
de jeho bránami niekoľko tisíc 
návštevníkov. Pre zatraktívnenie 
práve tejto časti roku sa posled-
ný júlový víkend uskutočnila prvá 
nočná prehliadka hradu. Vstupy 
do hradu prebiehali každú hodi-
nu, od ôsmej do  jedenástej večer, 
a počas víkendu hrad navštívil re-
kordný počet turistov.

Čo by to bol za hrad, keby jeho 
história nebola opradená zaujíma-
vými povesťami, ktoré častokrát 
človeku navodia husiu kožu. Ľup-
čiansky hrad ich má hneď niekoľko. 
V mnohých prípadoch nejde len o 
vymyslené mýty či rozprávky, ale o 
skutočné životné udalosti, ktoré sú 

Tajuplnú noc dotvárali dobové kostýmy 

Návštevnosť hradu počas nočných prehliadok bola rekordná.                                                                          Foto: Matej Šuránek

Na Ľupčianskom hrade pod rúškom noci 
ožívali tajomné legendy 

Predstavujeme vám

„Rád by som nadviazal na to, čo vybudoval počas 
jedenástich rokov môj predchodca“

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

doložené historickými prameňmi. 
Aké tajomstvá, záhady či dokonca 

aj intrigy poznajú hradné 
múry by azda najlepšie po-
rozprávala mohutná lipa, 
ktorá je ich nemým sved-
kom. 

Jednou z najznámejších 
povestí hradu, ktorá v sebe 
ukrýva lásku, radosť, smú-
tok, žiarlivosť a oddanosť v 
jednom, je príbeh o bielej 
pani – Verone a kasteláno-
vi Seleckom, ktorá sa stala 
hlavnou predlohou nočnej 
prehliadky. Povesť rozpráva 
o veľkej láske muža a ženy, 
z ktorej sa narodilo dieťa. 
To však akoby matke všet-
ku fyzickú silu vzalo a pri-
viedlo ju do bezmocnej si-
tuácie, kedy bola odkázaná 
na pomoc inej ženy. Tým sa 

spustil sled udalostí manželského 
trojuholníka. Spomínaná Verona, 
ktorá prišla na hrad kastelánovej 
žene vypomôcť sa do kastelána za-
milovala a pre lásku k nemu bola 
odhodlaná urobiť čokoľvek. Prečo 
mal tento príbeh tragický koniec 
a či naozaj biela pani v noci bráz-
di ľupčianske hradby sa presvedčil 
len ten, čo pozorne počúval a mal 
oči otvorené. To ale nie je všetko. 
Hrad Ľupča ukrýva aj mnoho ďal-
ších tajomstiev. Napríklad studňu 
s únikovou chodbou, puknutý zvon 
Františka Vešeléniho alebo rozprá-
vanie o padlých anjeloch a moro-
vých ranách, ktoré zasiahli nielen 
hrad, ale aj jeho okolie. 

Návštevníci sa počas víkendu 
mohli ponoriť do tajuplnej atmo-
sféry nočného hradu, tlmeného 
svetla fakieľ a fascinujúcej hry tie-
ňov. Vychutnali si atraktívne pre-

hliadky hradu Ľupča v sprievode 
lektoriek oblečených v dobových 
kostýmoch, ktoré dotvorili už bez-
tak magickú atmosféru. 

Pre mimoriadny úspech a ne-
uspokojenie všetkých záujemcov 
plánujeme podujatie zreprízovať v 
posledný augustový víkend. Kvôli 
veľkému záujmu bude potrebné 
prehliadku vopred telefonicky re-
zervovať. 

Podrobné informácie prinesieme 
prostredníctvom podnikového roz-
hlasu a našej fanúšikovskej stránky 
na sociálnej sieti Facebook. Neza-
búdajte, že noc, má magickú moc 
a počas nej sa môže na Ľupčian-
skom hrade stať čokoľvek. História 
ožíva, preto majte uši nastražené a 
oči dokorán otvorené, lebo zažijete 
nevídané. A ktovie, možno vám aj 
samotné hradné múry pod rúškom 
noci rozpovedia zaujímavé príbehy.

Polrok v ŽP Informatika

V rámci poskytovania kom-
plexných IT služieb uvedené 
obdobie hodnotím pozitívne. 
V oblasti vývoja informačných 
systémov boli do produkčnej 
prevádzky postupne odo-
vzdané nasledovné: model 
nákladovosti, ktorý bol vyvi-
nutý v súčinnosti so ŽP a.s. a 
bol určený pre ťaháreň rúr, 
ďalej elektronizácia vybra-
tých typov dopravných listov 
a sprievodných listov odpadu, 
samoobslužná váha v starom 
závode...

Polrok
v Žiaromat Kalinovo

Prieskum spokojnosti
 zamestnancov

Druhá futbalová liga

Slovenský pohár v behu 
na kolieskových lyžiach

Dňa 1. augusta bol do funkcie ria-
diteľa dcérskej spoločnosti ŽP VVC 
s.r.o. menovaný Ing. Pavol Beraxa, 
PhD., ktorého sme požiadali o roz-
hovor:
V ŽP VVC s.r.o. ste od jeho vzniku, 
1. augusta 2008, čiže celých jede-
násť rokov. Predtým ste pracovali aj 
v ŽP a.s. Ako si spomínate na svoje 
začiatky?
 - Moje začiatky v Železiarňach 
Podbrezová sa datujú do obdobia 
môjho detstva, kedy som ešte ako 
chlapec dostal príležitosť nazrieť do 
výrobných procesov vo vtedajšej 
novej a modernej prevádzkárne na 
výrobu bezšvíkových rúr. Skutoč-

né praktické stretnutie so „svetom 
podbrezovských železiarov" som 
však absolvoval až po-
čas vysokoškolských 
štúdií, kedy som cez 
letné prázdniny pra-
coval ako brigádnik v 
prevádzkarni valcovňa 
rúr, v profesii strojné-
ho zámočníka a kon-
trolóra povrchu rúr na 
úpravni. Po ukončení 
vysokoškolského štú-
dia, a dva a pol roč-
nom pracovnom štú-
diu v zahraničí, som sa 
v roku 2006 zamestnal 
v Železiarňach Podbrezová ako kalič 
v prevádzkarni výroba náradia. Za-
krátko po mojom nástupe bolo v ŽP 

a.s. vypísané výberové konanie na 
pozíciu výskumného a vývojového 

pracovníka vo vtedajšom 
oddelení vývoja techno-
lógií a materiálov, kam 
som po úspešnom ab-
solvovaní výberového 
konania nastúpil. Keďže 
1. augusta 2008 vzniklo 
ŽP Výskumno-vývojové 
centrum s.r.o., stal som 
sa výskumno-vývojo-
vým zamestnancom v 
tejto spoločnosti. Ne-
skôr som začal pôsobiť v 
pozícii vedúceho odde-

lenia materiálového inži-
nierstva a od roku 2014 ako zástupca 
riaditeľa pre výskum a vývoj.

Čo vás motivovalo zamestnať sa v 
ŽP a.s.?
 - Keďže pochádzam z pravdepodob-
ne najpočetnejšej železiarskej rodiny 
pôsobiacej v ŽP a.s., svojmu osudu 
som sa nevyhol. Je to minimálne 
štvrtá alebo piata generácia. Silnou 
motiváciou pracovať v ŽP a.s. boli aj 
bohaté športové a rekreačné mož-
nosti nášho regiónu. Takže aj príroda 
a životné prostredie zavážili v mo-
jom rozhodnutí zostať takpovediac 
„doma“. 

Vo vedení našej spoločnos-
ti hodnotíme prvý polrok ako 
úspešný. Po vlaňajšom rekord-
nom roku sa nám darilo zotrvať 
v nastúpenom trende a finan-
čný plán za prvých šesť mesia-
cov tohto roku sme, hlavne v 
dôsledku dostatočnej zákazko-
vej náplne, bez väčších prob-
lémov splnili. V prvom polroku 
sme aj naďalej spolupracovali 
so spoločnosťou ŽP VVC s.r.o.

Dňa 28. júla sa v Látkach konalo 
2. kolo Steiger Slovenského po-
hára v behu na kolieskových ly-
žiach. V pretekoch štartovali aj 
reprezentanti Biatlonového od-
dielu ŠK Železiarne Podbrezová, 
ktorí si na preteky odskočili zo 
sústredenia v Osrblí.

Druhé kolo sme odohrali na do-
mácom trávniku a chceli sme 
nadviazať na víťazstvo z prvé-
ho ligového zápasu. Hostia po-
hrozili hneď v úvode, keď už v 
druhej minúte spoza šestnástky 
vyskúšal brankára Maceja Jan-
čo, jeho strelu k žrdi vyrazil náš 
brankár na roh. Naša odpoveď 
prišla z rohu v 13. minúte, keď 
pred bránu do možnej šance 
hlavičkoval Leško.

V prvom júlovom čísle Pod-
brezovana bol uverejnený 
prieskum spokojnosti zamest-
nancov, ktorým sme zisťovali 
váš názor o vytvorených pra-
covných podmienkach v Že-
leziarňach Podbrezová a.s. Z 
odpovedí tridsiatich dvoch za-
mestnancov, ktorí sa do nášho 
prieskumu zapojili vyplýva, že: 
najpozitívnejšie ste hodnotili 
úroveň bezpečnosti na pra-
covisku, následne náplň vašej 
práce a medziľudské vzťahy na 
pracovisku.
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V prvom júlovom čísle Podbre-
zovana bol uverejnený prieskum 
spokojnosti zamestnancov, kto-
rým sme zisťovali váš názor o vy-
tvorených pracovných podmien-
kach v Železiarňach 
Podbrezová a.s. z 
odpovedí tridsia-
tich dvoch zamest-
nancov, ktorí sa do 
nášho prieskumu 
zapojili vyplýva, že:

najpozitívnejšie 
ste hodnotili úroveň 
bezpečnosti na pra-
covisku, následne 
náplň vašej práce a 
medziľudské vzťahy 
na pracovisku. Spo-
kojní ste aj s istotou 
stáleho zamestna-
nia a s materiálnym 
i technickým vybavením svojho 
pracoviska. Neutrálny názor ste 
vyjadrili na ponúkané sociálne be-
nefity, na možnosť zvyšovania si 
kvalifikácie aj na možnosť pracov-
ného postupu. Nespokojnosť ste 
vyslovili nad mzdovým ohodnote-
ním za vykonávanú prácu.

Program Predstavenstva Žele-
ziarní Podbrezová  a.s. – v  oblasti 
starostlivosti o zamestnancov,  sa 
každý rok prehodnocuje a hľa-
dajú sa nové benefity, ktoré by 

bolo možné poskytovať. Z tohto 
dôvodu nás zaujímalo, ktoré z 
ponúkaných benefitov zo sociál-
neho fondu, a v akej miere, sú 
pre vás atraktívne. Ukázalo sa, že 
medzi najdôležitejšie ste zaradi-
li finančné formy odmeňovania. 
Uvedené benefity ste zoradili 

podľa dôležitosti v nasledovnom 
poradí: vyplatenie ďalších miezd 
zamestnancom – dovolenková a 
vianočná mzda, možnosť dopln-
kového dôchodkového sporenia, 
odmeny pri významných pracov-
ných a životných jubileách, vyššie 
odchodné do dôchodku, vyššie 
odstupné, ponuka prázdninových 
rekreácií pre deti zamestnancov 
firmy, kvalita stravovania a po-
skytovanie výživových doplnkov, 
zdravotná starostlivosť o zamest-

nancov – rehabilitačné pobyty, 
sauna, telocvičňa a podobne, 
poskytovanie zliav na rôznom po-
istení – cestovnom, privátneho 
majetku, možnosť návštevy kul-
túrnych či športových podujatí a 
odmeny darcom krvi. Za najme-
nej významný benefit ste označili 

možnosť čerpať po-
honné hmoty na za-
mestnaneckú palivo-
vú platobnú kartu.

Niektorí z vás, ktorí 
ste sa do prieskumu 
zapojili, ste navrhli 
ďalšie možné benefi-
ty. Uviedli ste, že by 
ste uvítali príspevok 
na cestovné v závis-
losti od vzdialenosti 
trvalého bydliska a 
odmenu pre nefaj-
čiarov. Taktiež ste 
vyjadrili názor, že pri 

vyšších mzdách by ste 
neapelovali na lepšie sociálne vý-
hody. 

Za všetky zaslané odpovede, 
nové návrhy na ďalšie benefity i 
prejavené názory vám ďakujeme. 

Ako sme sľúbili, jedného z vás 
odmeníme. Vyžrebovali sme  
Branislava Matulu (osobné číslo 
36548) z prevádzkarne energe-
tika, ktorý si môže vecnú cenu 
osobne vyzdvihnúť na 1. poscho-
dí personálnej budovy pri starom 
závode.

Zamestnanci vyjadrili svoj názor 
na pracovné podmienky

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti

Mgr. Dominika Hanzenová
odbor personalistiky a miezd

Aj počas augusta budú všetkým zamestnancom 
ŽP a.s., bez ohľadu na výdaj stravy, poskytnu-
té iontové nápoje v počte dvadsať kusov na me-
siac, 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.

Pitný režim 
aj počas augusta

Do Hutníckeho múzea Železiarní 
Podbrezová a najmä do výrob-
ných prevádzkarní ŽP a.s. sa do-
stanú najmä vopred nahlásené 
školské exkurzie. Koncom júla 
však dostali mladí nadšenci pre 
priemysel zo susednej Českej re-
publiky výnimku. 

Naše voľnočasové aktivity sú 
rôzne. Niekoho baví šport, iný má 
záľubu v čítaní kníh a štyria mladíci 
z Plzne majú ako koníček priemy-
sel, ktorému sa venovali aj počas 
štúdia na strednej a vysokej škole. 
Po jeho ukončení sa zamestnali v 
českých železniciach. Klasická drá-
ha bola pre nich čoraz menej zaují-
mavá, a tak sa rozhodli vyhľadávať 
zaujímavé priemyselné podniky. 
Na železnice pritom úplne neza-
nevreli a vyhľadávajú aj podniky, 
v ktorých dodnes funguje koľajová 
doprava. Okrem toho aktívne fo-
tografujú železnice a priemysel a 
najväčším „pokladom“ sú pre nich 
vlečky, ktoré sú raritne obsluhova-
né. 

Ako sami hovoria, zložitosť ce-
lého výrobného procesu jednot-
livých materiálov si veľmi dobre 
uvedomujú, a tak sa chceli zozná-
miť s výrobou od samého počiat-
ku. Dostať sa do priemyselného 
podniku na „vlastnú päsť“ je však 
zložité a skôr sa stretávajú s od-
mietavým prístupom. O to väčšia 
bola ich radosť z návštevy v Pod-
brezovej, ktorá mala pre nich aj 
symbolický význam, nakoľko sa 
práve v Podbrezovej vyrábali vô-
bec prvé koľajnice vo vtedajšom 
Uhorsku.
Pri tejto príležitosti sme sa ich 
opýtali na ich zaujímavú záľubu a 
dojmy z podbrezovských železiar-
ní:

Martin zeMAn, 30 rokov 
- Pochádzame z Plzne, kde je veľká 
spojitosť s automobilovým prie-
myslom a aj vďaka priateľom, ktorí 
tam pracovali, máme o hutníctvo 
a strojárenstvo dlhodobý záujem. 
Strojárenstvo a hutníctvo je na 
Slovensku iné ako v Plzni. Chceli 
sme sa o rozdieloch vo výrobe a 
technológií presvedčiť na vlastné 
oči, a tak sme sa rozhodli, že sa 
budeme pokúšať navštíviť aj hute 
na Slovensku, nielen v Čechách. 
Bohužiaľ, nie všade sme sa stretli 
s takým prístupom ako v Železiar-
ňach Podbrezová. Sme veľmi radi, 
že nám vedenie túto návštevu 

umožnilo, i napriek tomu, že naše 
prvotné žiadosti boli zamietnuté, 
čomu však úplne rozumieme.  

V železiarňach sa nám veľmi páči 
a musím povedať, že z oceliarne 
sme nadšení. Kontinuálne odlieva-
nie je iné ako sme videli napríklad 
v Třinci. V Hrádku pri Rokycanoch 
majú železiarne pomerne zasta-
ralú techniku, takže s modernou 
oceliarňou v Podbrezovej sa to 
nedá porovnať. Líši sa to takmer 
vo všetkom – od merania teploty 
až po odobratie vzoriek. Som rád, 
že som mohol vidieť obe a porov-
nať si to. 

Adam ŠVAJCr, 17 rokov
- Hutníctvo a strojárenstvo ma 
veľmi baví, čo bol aj dôvod výberu 
zamerania môjho štúdia – študu-
jem strojárenstvo v Plzni a pomaly 
sa pripravujem na maturitu. V mi-
nulosti som mal možnosť navštíviť 
PILSEN STEEL s.r.o., potom takisto 
Hrádok pri Rokycanoch a Třinec. 
Technika Železiarní Podbrezová je 
na vysokej úrovni, výrobné pre-
vádzkarne sú moderné a pekné. 
Zaujalo ma aj hutnícke múzeum – 
zaujímavý prierez histórie výroby 
železa v tomto regióne. Neviem o 
tom, že by niektoré podniky mali 
niečo podobné. Musí to byť zau-

Českí nadšenci pre priemysel zavítali do Podbrezovej
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

 Zľava: Martin Šarman, Adam Švajcr, Martin Zeman a Ondrej Zeman v Hutníckom múzeu ŽP.      Foto: I. Kardhodrová

jímavé aj pre laika a samozrejme 
človeku, ktorý sa o to dlhodobo 
zaujíma to tiež rozšíri obzory. 

Ondrej zeMAn, 31 rokov 
- Som veľmi rád, že sme dnes mali 
možnosť nazrieť do výrobných pre-
vádzkarní ŽP a.s. Chcem sa za nás 
všetkých poďakovať vedeniu ŽP, že 
nám umožnilo túto návštevu. Pre 
nás ako milovníkov hutníctva to 
znamená veľa, vidieť to naživo. V 
Česku sme mali možnosť navštíviť 
niektoré hutnícke a strojárenské 
podniky, ale na Slovensku sme 
také šťastie nemali. Z dnešnej náv-
števy si odnášam pozitívne skúse-
nosti nielen z ľudí, ktorí tu pracujú, 
ale aj z výroby. Starý aj nový závod 
podbrezovských železiarní dispo-
nuje kvalitnou a modernou tech-
nikou a som rád, že som to celé 
mohol vidieť „z prvej rady“. 

Ing. Martin ŠArMAn, 29 rokov
- Vyštudoval som technológiu a 
riadenie dopravy na Univerzite v 
Pardubiciach. O železnice sa zaují-
mam už od mala, s čím súviselo aj 
moje študijné zameranie a neskôr 
výber povolania. Všetci pracujeme 
v železničnej doprave a priemysel 
a obchádzanie jednotlivých stro-
járenských a hutníckych podnikov 
je naším koníčkom. Sme vďační, že 
nás pustili do areálu a poukazovali 
nám to tu, venovali sa nám, preto-
že s takýmto prístupom sme sa nie 
vždy a všade stretli. Samozrejme, 
že rozumieme tomu, prečo sú naše 
žiadosti častokrát zamietnuté, ide 
aj o bezpečnosť. Naším snom je 
navštíviť aj ArcelorMittal, ale kvôli 
tomu, že je to nadnárodná spoloč-
nosť, sa nám to pravdepodobne 
nepodarí. Ďakujeme ŽP a.s., že nás 
pekne uvítali a dovolili nám nazrieť 
pod „pokrievku“ ako sa hovorí. 

Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy

OZNAMUJE

Ing. Soňa roštárová

že s platnosťou od 1. augusta je v elektronickej forme zverej-
nený zoznam platnej riadiacej dokumentácie 

D-05/2019 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné 
akty a organizačné normy so zapracovanou zmenou č. I

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a infor-
mačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení 
zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, 
v časti Dokumenty –  úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnút-
ropodnikových noriem na adrese:  

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm 
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Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej 
spoločnosti?
 - V rámci poskytovania komplex-
ných IT služieb uvedené obdobie 
hodnotím pozitívne. V oblasti vý-
voja informačných systémov boli 
do produkčnej prevádzky postupne 
odovzdané nasledov-
né: model náklado-
vosti, ktorý bol vyvi-
nutý v súčinnosti so 
ŽP a.s. a bol určený 
pre ťaháreň rúr, ďalej 
elektronizácia vybra-
tých typov doprav-
ných listov a sprievod-
ných listov odpadu, 
samoobslužná váha v 
starom závode, úpra-
va evidencie meraní 
výrobkov podľa normy 
API, nové APV pre sledovanie uka-
zovateľov údržby, vyhodnocovanie 
reklamácií v dodávkach rúr podľa 
normy API, ale aj rozšírenie vstup-
nej kontroly lupy pre oblukáreň.  

V spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. 
bola odovzdaná do rutinnej pre-
vádzky evidencia majetku, ako aj 
samoobslužný režim na automo-

bilovej váhe v stredisku v Hliníku 
nad Hronom. V rámci webov sme 
s vedením tejto spoločnosti spo-
lupracovali aj na príprave komplet-
ného re-brandingu ŽP EKO QELET, 
ktorý bude postupne aplikovaný vo 
všetkých oblastiach firemnej kultú-
ry. Takisto sme realizovali aj novú 
webstránku Kolkárskeho oddielu ŠK 
Železiarne Podbrezová.

V oblasti IT in-
fraštruktúry sme v 
spoločnosti Tále a.s. 
rozšírili sieťovú infra-
štruktúru a v spoloč-
nosti Žiaromat Kali-
novo to bola výmena 
firewall-u. V materskej 
spoločnosti ŽP a.s. 
sme realizovali kabelá-
že pre pripojenie chla-
diacich veží, zmenu 
OS na databázovom 

serveri, ako aj prípravu dátovej sie-
te pre systém eKasa. V spoločnosti 
ŽĎAS a.s. bol zavedený nový model 
účtovníctva a pre spoločnosť ZEDKO 
s.r.o. informačný systém skladové 
hospodárstvo.

Začiatkom roka sme implemen-
tovali nástroj Qlik NPrinting, ktorý 
výrazne zvýšil naše reportingové 
schopnosti v rámci poskytovanej 

služby Business Intelligence. Služba 
zabezpečuje zber, analýzu a prezen-
táciu podnikových dát. Qlik NPrin-
ting nám umožňuje efektívne vyt-
várať, personifikovať a automaticky 
distribuovať vizuálne moderné re-
porty. S jeho 
p o m o c o u 
sme tak ešte 
lepšie schop-
ní zabezpečiť 
i n f o r m á c i e 
pre správne 
rozhodovanie 
sa a plánova-
nie.

V prvom 
polroku sme 
úspešne ab-
solvovali re-
certif ikačný 
audit normy ISO 20000-1 a dohľa-
dový audit normy ISO 9001. Audí-
torská spoločnosť tak potvrdila náš 
záväzok zabezpečovať kvalitu po-
skytovaných služieb, plniť požiadav-
ky zákazníkov a zabezpečovať konti-
nuálne zlepšovanie spoločnosti. 

Darí sa vám napĺňať plány, ktoré 
ste si stanovili na začiatku?
 - Z pohľadu ekonomiky vytvára do-
siahnutý výsledok hospodárenia, v 

S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.

V druhom polroku bude pre nás prioritou
 inovácia IS výroby

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

horizonte tohto roku, reálny pred-
poklad jeho naplnenia. Podobne 
to platí aj pre oblasť vývoja a pre-
vádzky informačných systémov. 
Vývojové aktivity sú v súlade s pro-
jekčným plánom a zároveň pružne 

reagujeme na 
prichádzajúce 
p o ž i a d a v k y 
vyplývajúce 
z prevádzky 
informačných 
systémov na-
šich zákazní-
kov.

Čo bude va-
šou prioritou 
v druhej po-
lovici roka?
 - V nasledujú-

cich mesiacoch budeme realizovať 
projekty v zmysle schváleného pro-
jekčného plánu. Pôjde o informačný 
systém vnútropodnikovej preprav-
nej logistiky, inováciu informačného 
systému výroby po pozastavení z 
dôvodu finalizácie modelu nákla-
dovosti, implementáciu dochádzko-
vého systému do ŠK a FK Železiarne 
Podbrezová, a.s. a ŽP EKO QELET 
a.s., informačný systém pre komu-
nikáciu výrobných a prepravných 

agregátov v ťahárni rúr (žeriavy), 
modul plánovania investícií, daňový 
informačný systém, samoobslužný 
režim automobilovej váhy v novom 
závode, implementácia prepojenia 
riadiacich systémov MODULA a Jun-
gheinrich so ŽP SOFT® MTZ v sklade 
náhradných dielov. Ďalej to bude 
prepojenie dátových schránok, kto-
ré bude realizované s Národnou 
agentúrou pre sieťové a elektronic-
ké služby a napojenie systému zna-
čenia na elektronické normy.

Stojí pred nami aj aplikácia vý-
sledkov analýzy a užívateľského 
prieskumu v súvislosti s webovými 
portálmi oceľové rúry a následná 
implementácia do všetkých pridru-
žených webov. Podobne aj realizácia 
projektov z verejných obstarávaní.

S cieľom zamedzenia úniku cit-
livých údajov budeme realizovať 
technické opatrenia – predovšet-
kým obmenu prenosných dátových 
zariadení za zariadenia s Hw šifro-
vaním a prípravu systému pre au-
torizované používanie prenosných 
dátových úložísk na koncových sta-
niciach.

Predstavujeme vám

„Rád by som nadviazal na to,
čo vybudoval počas jedenástich rokov 

môj predchodca“
dokončenie zo strany 1

Čo bude vašou prioritou vo funkcii riaditeľa 
ŽP VVC s.r.o.? Aké sú vaše plány a vízie do 
budúcnosti? 
 - V prvom rade by som rád nadviazal na to, 
čo počas jedenástich rokov v pozícii riaditeľa 
ŽP VVC s.r.o. vybudoval môj predchodca, pro-
fesor Parilák. Prioritne sa chcem zamerať na 
riešenie operatívnych aj vývojových úloh, vy-
plývajúcich z potrieb výrobných prevádzkarní 
ŽP a.s., ako aj ostatných výrobných spoločnos-
tí v rámci ŽP GROUP, ktoré 
povedú k inováciám výroby 
a výrobno-technologických 
postupov a v neposlednom 
rade k zvyšovaniu kvality vý-
robkov. Aby bolo možné tieto 
ciele zrealizovať, je potrebné 
mať spoľahlivý a kvalitný 
pracovný kolektív a neustále 
zvyšovať vzdelanostnú úro-
veň zamestnancov nielen v 
rovine teoreticko-odbornej, 
ale aj praktickej.

V rámci našich výskumno-
vývojových činností vidím 
veľký priestor na zapojenie sa do národných 
aj medzinárodných projektov, v spolupráci so 
súkromnými i verejnými výskumnými inštitú-
ciami a malými a strednými podnikmi (MSP). 
Čo sa týka národných projektov, je možné za-
pojiť sa do projektov z Operačného programu 
Výskum a inovácie (OP VaI), ktorý predstavuje 
spoločný programový dokument Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky a Ministerstva hospodárstva Slo-
venskej republiky pre poskytnutie podpory 
z Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov v programovom období 2014 – 2020. 
Program OP VaI pokrýva činnosti zamerané 
na vytvorenie stabilného prostredia priazni-

vého pre inovácie a podporu zvýšenia efektív-
nosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja 
a inovácií ako základného piliera pre zvyšo-
vanie konkurencieschopnosti, udržateľného 
hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Na 
medzinárodnom výskumnom poli sa chceme 
zamerať na projekty Európskej únie, kde by 
sme participovali na projektoch podporova-
ných z Fondu pre uhlie a oceľ (RFCS), ktorý za 
účelom rozvoja poznatkov a podpory inovácií 
v odvetví uhlia a ocele spája významných prie-
myselných partnerov, MSP, výskumné centrá 

a univerzity z celej Európskej 
únie.

V kontexte ďalšieho roz-
voja kvality a konkurencie-
schopnosti výroby v ŽP a.s. 
vidím tiež priestor na imple-
mentáciu vybraných nástro-
jov a postupov tzv. štvrtej 
priemyselnej revolúcie „Prie-
mysel 4.0“, označovanej aj 
ako digitálna revolúcia. Sku-
točný rozsah implementácie 
pre technologické a výrobné 
procesy v ŽP a.s. ukáže až 
budúcnosť, no každopádne 

bude potrebné už dnes vyvinúť veľké úsilie na 
to, aby sme čo najlepšie posúdili reálny prínos 
téz „Priemyslu 4.0“ pre výrobné procesy v ŽP 
a.s. a adekvátne pripravili a naplánovali kon-
krétnu implementáciu vo výrobných prevádz-
karňach ŽP a.s.

Prezradíte nám niečo zo svojho súkromia? 
Aké sú vaše záľuby a čo robíte vo voľnom 
čase?
 - Keďže máme doma štyri malé deti, takmer 
celý svoj voľný čas venujem rodine. Naše deti 
sa už od malička aktívne venujú biatlonu a 
zjazdovému lyžovaniu, takže sa snažím v rám-
ci ich aktivít takisto aktívne oddychovať.

Ako hodnotíte prvý polrok vo 
vašej spoločnosti?
- Vo vedení našej spoločnosti, 
spolu s kolegami, hodnotíme 
prvý polrok ako úspešný. Po 
vlaňajšom rekordnom roku sa 
nám zatiaľ darí zotrvať v na-
stúpenom trende a finančný 
plán za prvých šesť mesiacov 
tohto roku sme, hlavne v dô-
sledku dostatočnej zákazkovej 
náplne, bez väčších problé-
mov splnili.
V prvom polroku sme aj naďa-
lej spolupracovali so spoloč-
nosťou ŽP VVC s.r.o. a Technickou univerzi-
tou Košice. Momentálne sa naši špecialisti 
venujú hlavne vývoju bezcementových žia-
robetónov. 
Najčerstvejším prírastkom v portfóliu našich 
výrobkov je bázický žiarobe-
tón s obchodným názvom 
SPERAMAG, ktorý bol vyvi-
nutý a vyrobený na priamu 
zákazku nášho dlhoročného 
obchodného partnera z oce-
liarskeho priemyslu.

Darí sa vám napĺňať plány, 
ktoré ste si stanovili na za-
čiatku roka?
- Áno. Okrem vyššie spome-
nutých dobrých finančných 
výsledkov sa nám podarilo 
rozbehnúť aj niekoľko investičných aktivít 
smerujúcich k zvýšeniu našej konkurencie-
schopnosti na trhu a aj k zlepšeniu pracov-
ného prostredia pre zamestnancov.

S Ing. Tomášom Longauerom, ekonomickým riaditeľom ŽIArOMAT a. s.Kalinovo

Po vlaňajšom rekordnom roku
sa nám zatiaľ darí zotrvať
v nastúpenom trende

Našou prvoradou povinnosťou 
je zabezpečiť potreby v oblasti 
žiaromateriálov pre našu ma-
terskú spoločnosť ŽP a.s. To 
znamená, že veľká časť našej 
výroby ostáva na Slovensku. 
Vývoz je potom limitovaný 
výškou prepravných nákla-
dov, takže je prirodzené, že 
ho realizujeme hlavne v regi-
óne strednej Európy a to kon-
krétne v Čechách, Maďarsku, 
Poľsku, Slovinsku a Ukrajine. 
Ale máme aj zákazníkov z Ne-
mecka, Talianska, Španielska či 

Francúzska.

Čo bude vašou prioritou v druhej polovici 
roka?
- Dôležité bude ako sa nám podarí zabezpe-

čiť zákazkovú náplň hlavne 
na posledný štvrťrok tohto 
roku. Našou hlavnou pri-
oritou do druhého polroku 
je udržať doterajšie dobré 
ekonomické výsledky a spl-
niť ciele stanovené finan-
čným plánom pre tento rok. 
Cítime však, že aj mediálne 
ohlasovaný pokles výroby v 
oceliarskom priemysle nás 
už postihuje a zároveň ceny 
našich vstupných surovín 
sa stále držia na vysokých 

úrovniach. Aj napriek zhoršujúcej sa situácii 
v našom odvetví sme presvedčení, že máme 
dostatočný potenciál a prostriedky na to, 
aby sme finančný plán na rok 2019 splnili.

“ V rámci našich 
výskumno-vý-
vojových čin-

ností vidím veľký 
priestor na zapoje-
nie sa do národných 
aj medzinárodných 
projektov. Aj napriek zhor-

šujúcej sa si-
tuácii v našom 

odvetví sme presved-
čení, že máme do-
statočný potenciál a 
prostriedky na to, aby 
sme finančný plán na 
rok 2019 splnili.

“

Vývojové aktivity 
sú v súlade s pro-
jekčným plánom, a 

zároveň pružne reagu-
jeme na prichádzajúce 
požiadavky vyplývajúce 
z prevádzky informač-
ných systémov našich 
zákazníkov.

“
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Práca s mládežou a deťmi je na 
Golfovom ihrisku Gray Bear nie-
koľkoročnou tradíciou a denné 
golfové tábory sú neodmysliteľ-
nou súčasťou leta na Táľoch. Pre 
malých golfistov bol v horskom 
údolí nízkych Tatier pripravený 
bohatý športový program, ktorý 
netvoril len golf. 

Do denného golfového tábora 
sa mohli prihlásiť deti od šesť do 

pätnásť rokov a na výber mali až 
päť turnusov. Na „greenoch“ sa 
stretli nielen tí, ktorí majú s golfom 
skúsenosti, ale aj úplní začiatoční-
ci. Počas piatich dní, od pondelka 
do piatka, deti trénovali každý deň 
pod vedením skúsených trénerov. 
Okrem golfu bol pre nich priprave-
ný aj bohatý doplnkový program 
a hry v hoteli Stupka. Zrelaxovať 
mohli vo wellness centre hotela 
alebo pri rôznych spoločenských 
hrách a komu bolo málo športu, 
mohol si zahrať tenis. Samozrej-
mosťou bola aj celodenná strava a 
pitný režim. 

„Deti najprv učíme základnému 

postoju, chyteniu palice a neskôr 
aj základnému odpaľovaniu. Učí-
me ich krátkej prihrávke, hranej 
nízko s dlhým dobehom lopty – 
takzvaný „chiping“, ale chodíme s 
nimi aj na cvičné greeny na pato-
vanie, čo je tiež krátka hra, no ide 
tam skôr o kyvadlový pohyb hlavy 
palice – pohyb musí vychádzať z 
ramien, zatiaľ čo zápästia ostáva-
jú pasívne. Za jeden týždeň toho 
stihnú veľmi veľa. Väčšinou trénu-
jem najmenšie deti a musím pove-
dať, že sú veľmi šikovné, golf ich 

baví, to na nich vidno,“ zhodnotil 
malých golfistov tréner Vladimír 
Turčan. 

Viac o golfovom tábore nám po-
rozprávali samotné deti:
JAKuB, 10 rokov 
 - Páči sa mi tu, som tu už tretíkrát. 
Zo všetkého mi najlepšie ide pa-
tovanie a aj sa mi to najviac páči. 
Pri patovaní máme takú špeciálnu 
palicu, je o niečo väčšia a musíme 
triafať do jamiek na krátku vzdia-
lenosť. Napriek tomu, že sa mi 
golf ako šport veľmi páči, neviem 
si predstaviť, že by som sa mu ve-
noval profesionálne. Skôr len tak 

oddychovo, ale určite naň neza-
nevriem a budem sa chcieť v ňom 
zlepšovať aj naďalej.

eMA, 11 rokov 
 - V golfovom tábore na Táľoch 
som už piatykrát. Začala som sem 
chodiť hneď, ako som splnila ve-
kový limit na prijatie. Je tu super, 
máme výborných trénerov a golf 
ma veľmi baví. Som rada, že sa v 
ňom môžem zlepšiť a za ten čas, 
čo tu chodievam si myslím, že vid-
no aj pokroky. Golf ma zaujíma aj 
mimo tábora. Bola som sa naprík-
lad pozrieť už aj na turnaj dospe-
lých, ktorý bol tu na Táľoch minulý 
rok. Bola som s mojím ocinom, 
ktorý tiež hráva golf. 

MATúŠ, 9 rokov 
 - V tomto tábore som už druhý-
krát a golf viem aj celkom dobre 
hrať. Zo všetkého ma najviac baví 
odpaľovanie loptičiek. Keby sa 
mám sám zhodnotiť, čo mi ide 
najlepšie, tak asi približne všetko 
rovnako. Mám pocit, že od pre-
došlého roku som sa o dosť zlep-
šil. Chodíme aj plávať alebo sa 
hráme nejaké hry. Samozrejme 
sa najviac venujeme golfu. Máme 
aj pekné teplé počasie a výbornú 
stravu, tak som spokojný.

PAuLínA, 6 rokov 
 - V tábore som prvýkrát a som tu 
aj s mojou staršou sestrou a kama-
rátkou, ktorá má rovnako rokov 
ako ja. My dve sme tu najmladšie, 
ale v ničom nezaostávame, ide 
nám to rovnako dobre ako starším 
deťom. Veľmi sa mi tu páči, určite 
chcem prísť aj budúci rok. Zo všet-
kého sa mi najviac páči, keď tria-
fame loptičky do jamiek, ale aj to, 
keď sa môžeme previesť na autíč-
ku po areáli. Golf som ešte nikdy 
nehrala, teraz prvýkrát, ale páči sa 
mi, je to dobrý šport a celkom mi 
aj ide. Okrem toho si môžeme za-
hrať aj tenis, ktorý sa mi tiež páči.

LuKáŠ, 7 rokov 
 - V tábore som prvýkrát a aj golf 
je pre mňa niečo nové. Je to pek-
ný šport v prírode a chytilo ma 
to. Myslím si, že mi to aj celkom 

dobre ide, to musí povedať tréner, 
ale zatiaľ nemám žiadne problé-
my. Páči sa mi tu a všetko mi ide 
tak narovnako dobre. Určite však 
mám čo zlepšovať. Veď aj kvôli 
tomu ma sem prihlásili, aby som 
sa naučil golf hrať. Máme dobrých 
trénerov, aj jedlo je super. Mám 
rád všetky športy a okrem golfu 
ma baví aj futbal, ten sa mi asi 
páči zo všetkých športov najviac a 
chcel by som sa mu v budúcnosti 
naplno venovať a byť profesionál-
ny futbalista.

Ján, 9 rokov

 - V tábore som prvýkrát a veľmi 
sa mi tu páči, najviac sa vždy te-
ším na plávanie. Som rád, že sa 
môžem naučiť hrať golf, je to zau-
jímavá hra a už s ňou mám aj pre-
došlé skúsenosti, ešte zo škôlky. 
Okrem toho môžeme hrať aj te-
nis, čo je tiež super hra. Tréneri sú 
dobrí, vždy ochotní nám pomôcť. 
Myslím si, že tento týždeň mi urči-
te niečo dá a zlepším sa v tom, čo 
som vedel doteraz.

VerOnIKA, 8 rokov 
 - Golfový tábor mi je dobré zná-
my, som tu tuším už štvrtýkrát. 
Rada sa sem vraciam, lebo je tu 
super. Predtým, než som sem šla 
prvýkrát, som nikdy nehrala golf, 
ale začalo ma to baviť. Zo všetké-

ho, čo tu robíme, ma najviac baví 
odpaľovanie loptičiek. Bola by 
som rada, keby som sa sem vrátila 
aj budúci rok.

nIKOLA, 9 rokov
 - V tábore sa mi veľmi páči. Som 
tu už štvrtýkrát, takže golf viem aj 
celkom hrať. Je to zaujímavý šport 
v prírode a na Táľoch je naozaj 

krásne prostredie. Tréneri sú na 
nás dobrí, vysvetlia nám a pomô-
žu, keď niečo nevieme. Páči sa mi, 
že chodíme aj plávať.

Ivan, 8 rokov
 - Najviac sa mi páči odpaľovanie 
loptičiek, to mi ide najlepšie. Golf 
ma baví, je to pekný šport a v gol-
fovom tábore som už druhýkrát. 
Je tu pekná príroda, prostredie aj 
strava je dobrá. Cez deň robíme 
aj iné aktivity, napríklad ideme 
plávať, alebo kto chce, môže si 
zahrať aj tenis alebo spoločenské 
hry, pri ktorých si oddýchneme. 
Rozumiem si aj s ostatnými deťmi, 
vieme sa spolu aj zahrať, takže je 
všetko v poriadku.

LuKáŠ Ján VerOnIKA nIKOLA IVAn 

V. TurČAn JAKuB eMA MATúŠ PAuLínA

Denný golfový tábor na Táľoch je dlhoročnou tradíciou

Deti sa zdokonaľujú v golfe pod dohľadom skúsených trénerov. Foto: A. Nociarová

Podmienky na golf sú na Táľoch ideálne.                                   Foto: A. Nociarová
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eva Hajová
ŠÚ SR – Sekcia zberu a spracovania dát v 
priemysle a terénnych zisťovaní v B. Bystrici

Cestovný ruch v Banskobystrickom kraji v roku 2018

Podľa údajov Štatistického úra-
du Slovenskej republiky (Šú Sr) 
ku koncu roka 2018 poskytovalo 
ubytovacie služby 588 ubytova-
cích zariadení so sídlom v Ban-
skobystrickom kraji. z hľadiska 
štruktúry zariadení 465 bolo hro-
madných ubytovacích zariadení a 
123 prevádzkovateľov poskyto-
valo ubytovanie v súkromí. 

Podľa kategorizácie z hromad-
ných ubytovacích zariadení 195 
bolo hotelov a penziónov, 77 tu-
ristických ubytovní a chatových 
osád, 5 kempingov a 188 ostat-
ných hromadných ubytovaní. K 

dispozícii bolo 8 337 izieb, pričom 
počas roka 2018 zariadenia ces-
tovného ruchu ubytovali 627 660 
návštevníkov, z toho 16,4 percen-
ta bolo zahraničných.  

Podľa krajiny trvalého pobytu 
najviac cudzincov tvorili občania 
Českej republiky (6,03 percenta 
z celkového počtu návštevníkov). 
Na aktívnom cestovnom ruchu sa 
ďalej výraznejšie podieľali náv-
števníci z Maďarska (2,36 per-
centa), Nemecka (1,23 percenta), 
Poľska (1,17 percenta) a Rakúska 
(0,79 percenta). Priemerný počet 
prenocovaní na jedného návštev-
níka dosiahol 2,9 noci, pričom za-
hraniční návštevníci prenocovali 
2,6 noci a domáci návštevníci 3 
noci. 

Priemerná cena za ubytovanie, 
ktorú návštevník zaplatil za jedno 
lôžko na noc, bola 24,61 eura, vrá-
tane DPH.

Využitie stálych lôžok ubyto-
vacích zariadení v kraji dosiahlo 
29,7 percenta. Podľa kategórie 
zariadení boli najviac využité pä-
ťhviezdičkové a štvorhviezdičkové 
hotely na 47,4 percenta. Ubytova-
nie v súkromí bolo využité na 11,6 
percenta. Medziročne sa využitie 
kapacít ubytovacích zariadení zvý-
šilo o 0,9 p.b.

Z územného hľadiska najvyšší 
počet ubytovacích zariadení bol 
v okrese Banská Bystrica, ktorý 
sa na úhrne za kraj podieľal 22,6 
percentami. V okrese Brezno sa 
nachádza 18 percent z počtu za-
riadení v kraji, v okrese Zvolen 9,7 
percenta, v okrese Banská Štiav-
nica a Žiar nad Hronom zhodne 
9,2 percenta. Zariadenia v okrese 
Banská Bystrica ubytovali 119 549 
návštevníkov (19,05 percenta náv-
števníkov kraja), v okrese Brezno 
15,41 percenta, Zvolen 15,17 per-
centa, Krupina 11,36 percenta a 
Žiar nad Hronom 10,68 percenta. 

V medziročnom porovnaní po-
čet ubytovacích kapacít v kraji 
oproti roku 2017 stúpol o 72 za-
riadení a celkový počet návštev-
níkov, ktorí ich využili, sa zvýšil o 
58 496. Percentuálne ide o 10,3 
percentný nárast návštevnosti a 
bol zaznamenaný u domácich aj 
zahraničných návštevníkov. Náv-

števnosť sa zvýšila v desiatich ok-
resoch kraja. Priemerná cena za 
ubytovanie sa oproti roku 2017 
zvýšila o 2,21 eura.

Na celkovom počte ubytova-
cích zariadení v SR sa zariadenia 
v kraji podieľali 14,67 percenta-
mi a počet návštevníkov, ktorých 
ubytovali, tvoril 11,22 percenta z 
celkového počtu návštevníkov v 
SR. Priemerná cena za ubytovanie 
v kraji bola o 3,01 eura nižšia ako 
je priemer za SR.

Okres Brezno
Ku koncu roka 2018 bolo v ok-

rese Brezno 106 ubytovacích za-
riadení a ich služby využilo 96 700 
návštevníkov. Z počtu ubytova-
ných návštevníkov 85,2 percen-

ta tvorili domáci a 14,8 percenta 
zahraniční návštevníci, ktorí do 
okresu pricestovali prevažne z 
Českej republiky, Maďarska, Ne-
mecka a Poľska. 

Priemerná cena za jedno preno-
covanie dosiahla v okrese Brezno 
33,96 eura, u domácich návštev-
níkov 33,39 eura a u zahraničných 
návštevníkov 37,07 eura. Počet 
ubytovacích kapacít v okrese 
oproti roku 2017 stúpol o 23 za-
riadení a celkový počet návštevní-
kov, ktorí ich využili, sa  zvýšil o 12 
913 osôb (nárast o 15,4 percenta). 
Nárast nastal u domácich aj zahra-
ničných návštevníkov. Priemerná 
cena za ubytovanie sa medziročne 
zvýšila o 2,82 eura.

Tento rok bol pobytový tábor 
Speakland v niečom iný. Minimál-
ne v tom, že sa zmenilo miesto, a 
tak sa malebné Železnô stalo na 
týždeň kolóniou malých anglicky 
hovoriacich táborníkov. 

V krásnej prírode Nízkych Tatier 
sa nachádza Železnô, ktoré kedysi 
slúžilo ako detská ozdravovňa pre-
tože tam vyviera minerálny pra-
meň.

V Speaklande sa deti vďaka an-
glicky hovoriacim animátorom 
zlepšovali v cudzom jazyku, a to 
všetko hravou formou, ktorej bol 
prispôsobený aj denný program. 
Aktivity tábora mali deti integro-
vať do anglického jazyka, so za-
meraním na rôzne druhy jazykovej 
úrovne. Deti boli každý deň rozde-
lené do inej skupiny, ktorú tvorili 
jazykovo zdatnejší, ale aj začiatoč-
níci, v rôznej vekovej kategórii – od 
osem až po šestnásť rokov. 
Detí sme sa opýtali ako sa im v 
tábore páči a ako by zhodnotili 
svoje jazykové znalosti:

TAMArA, 14 rokov
 - V Speaklande sa mi veľmi páči. 

Nie som tu prvýkrát, myslím že asi 
štvrtý. Tento rok sa zmenilo mies-
to, čo je príjemná zmena, najmä 
pre nás, ktorí sme tu už niekoľký-
krát. Angličtina ma veľmi baví a 
myslím si, že ju ovládam na dobrej 
úrovni, dokonca pomáham aj tým 
menej zdatným, keď niečomu ne-
rozumejú. 

rADKA, 15 rokov
 - V tomto tábore som už štvrtý 
rok, stále chodím do toho istého, 
pretože sa mi tu veľmi páči. S lek-
tormi sa rozprávame stále po an-
glicky, takže angličtinu používam 
celý deň. Obohatím si aj svoju slov-
nú zásobu a vždy sa dozviem niečo 
nové. Počasie nám vyšlo, máme 
pekne slnečno celé dni, hoci mies-
tami sa tie horúčavy nedajú vystáť. 
Sme tu len na týždeň, no ja by som 
minimálne ešte aspoň jeden ďalší 
pobudla. Aj strava je tu chutná.  

MArTIn, 14 rokov 
 - Páči sa mi tu. V tomto tábore 
som už asi piatykrát, bol som aj 
v inom tábore, ale do tohto cho-
dím pravidelne. Čo sa týka mojej 
angličtiny, rozumiem všetko, no 
ešte stále sa mám čo učiť. Čo je ale 
dôležité, vidím, že sa zlepšujem, 

Pobytový tábor Speakland na novom mieste
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

TAMARA RADKA MARTIN KRISTÍNA LUKÁŠ

hlavne čo sa týka výslovnosti. Keď 
počujem originál anglický či ame-
rický prízvuk, lepšie sa „chytám“ 
hovoriť. Hráme tu každý deň neja-
ké hry. Najviac ma bavilo, keď sme 
hrali špongiové vojny. Dnes sme 
napríklad hrali hru s múmiami, 
kde sme si vytvorili tímy a jedného 
z nás sme museli zabaliť do toalet-
ného papiera. Potom bola súťaž o 
najkrajšiu múmiu a potom boli aj 
preteky múmií. Tá, ktorá vydržala 
bez toho, aby sa celá rozpadla, vy-
hrala.

KrISTínA, 15 rokov 
- V tomto tábore som prvýkrát, 
predtým som chodievala do Repiš-
ťa. Veľmi sa mi tu páči a som rada, 
že som v anglicky hovoriacom ko-
lektíve. Mám tak šancu sa v jazyku 
zlepšiť, poprípade sa porovnať aj s 
inými deťmi, ako sú na tom jazyko-
vo, a tak na sebe neustále pracovať 
a zlepšovať sa. Čo je pre mňa veľmi 
dôležité, že sme tu dobrý kolektív 
a aj keď niečo nevieme, nemusím 
sa tu pred nikým hanbiť. Najviac 
sa mi páčia vodné hry, asi preto, 
že počasie nám praje. Boli sme si 
napríklad ale aj opekať. V tábore 
sú dosť „akčné deti“, ktoré sa do 
všetkého zapájajú a to sa mi páči. 

LuKáŠ, 12 rokov 
 - V Speaklande som druhýkrát a 
je tu dobre. Tento rok máme zme-
nené miesto pobytu, ale aj v Že-
leznôm je pekne. Z angličtiny som 
mal jednotku, tak som sa prišiel aj 
cez leto zlepšiť, hlavne v prízvuku. 
Je to úplne iné, keď počujete roz-

právať človeka, ktorého je anglič-
tina materinským jazykom. Ale aj 
lektori, ktorí sú Slováci majú taký 
prízvuk, že niekedy to neviete od 
originálu ani rozoznať. Páčia sa mi 
aj aktivity, že sa tu stále niečo vy-
mýšľa – niečo nové a zaujímavé. 
Určite sa tu nenudíme.
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Terapia strachom
z podkladov z internetu spracoval
T. Kubej

Foto: pexels.com

Foto: pexels.com

V dnešnom svete sa čoraz častej-
šie stretávame s pojmom fóbia. 
Ľudia môžu mať strach úplne zo 
všetkého a keď si na internete 
vyhľadáte zoznam fóbií, nájdete 
tam naozaj pestrú paletu od aero-
fóbie, čiže strachu z prievanu až 
po zoofóbiu – strachu zo zvierat. 

Fóbia je iracionálna, neadek-
vátna reakcia prejavujúca sa stra-
chom, ktorá človeka zvyčajne núti, 
aby sa vyhýbal bežným miestam, 
predmetom alebo situáciám. Je 
to strach pred vlastným strachom 
a stratou sebakontroly. Psycholó-
govia v súčasnosti členia fóbie do 
troch skupín, a to spoločenské fó-
bie, záchvaty panickej hrôzy a špe-
cifické fóbie.

Spoločenské fóbie sa vyznačujú 
najmä paralyzujúcim strachom zo 
styku s ľuďmi, napríklad pri pra-
covnom a spoločenskom stretnutí 
či rokovaní. Môže ísť aj len o oby-
čajnú komunikáciu s predavačom v 
obchode či s niekým na ulici. 

Záchvaty panickej hrôzy sa údaj-
ne rodia bez zjavného dôvodu. Kaž-
dý dôsledok však musí mať príčinu, 
či už je ňou napríklad psychické 
oslabenie, alebo naopak psychic-
ké vypätie ako spúšťací mechaniz-
mus. Ľudský organizmus má určitú 
mieru odolnosti a schopnosti odo-
lávať preťaženiu, u trénovaných 
jedincov je prah odolnosti značne 
vyšší. V mimoriadnych situáciách, 
niekomu na to stačí napríklad len 
to, že sa vezie vo výťahu, ktorý sa 
zasekne a zhasne v ňom svetlo, 
sa záchvat panickej hrôzy spustí a 
nedá sa zastaviť. 

Š p e c i f i c ké 
fóbie sú zvy-
čajne zarade-
né už do spo-
mínaných fóbií 
a súvisia s na-
šimi prapred-
kami.

Fóbie vrode-
né a získané

Medzi fóbie 
s pretrvávajú-
cim podvedo-
mým chorob-
ným strachom 
vychádzajúcim 
z reálnej hroz-
by v ďalekej 
minulosti mô-
žeme zaradiť 

strach z hmyzu a zvierat, napríklad 
strach z pavúkov (arachnofóbiu), 
zo včiel (apifóbiu), z plazov (herpe-
tofóbiu) či z myší (musufóbiu).

Chorobná hrôza z vonkajšieho 
prostredia zahŕňa napríklad akro-
fóbiu (strach z výšok) a achluofó-
biu (strach z tmy). Ďalej sem patrí 
strach z krvi a zranení a strach z 
nebezpečných situácií, predovšet-
kým klaustrofóbia, čo je hrôza z 
uzavretých a malých priestorov.

Okrem týchto klasických stra-
chov dnes vzniká celý rad ďalších 
fóbií. Vytvárajú sa v rovnakých 
oblastiach mozgu ako u našich 
prapredkov, ako primárne pocito-
vé reakcie na vonkajšie podnety. 
Sklon k fóbii je väčší u ľudí, u kto-
rých aspoň jeden z rodičov trpel 
fóbiou.

Ďalšie fóbie môžu vznikať z trau-
matických zážitkov v detstve, ktoré 
sa môžu opäť prejaviť v dospelom 
veku. Spúšťacím mechanizmom 
môžu byť zážitky, ktoré podvedo-
me pripomínajú traumatické situ-
ácie z detstva. Je to napríklad situ-
ácia, keď ste sa ako dieťa báli ísť v 
noci po tme na záchod, alebo ste 
si predstavovali rôzne strašidlá a 
fiktívne postavy, pričom ste sa bez-
pečne cítili len pod svojou perinou. 
Mnohí ľudia sa panicky boja tmy až 
do dospelosti, k tomuto strachu sa 
priznávajú najmä ženy.

Liečenie fóbií
Liečenie fóbií je zložité, ale 

možné. Zjednodušene povedané, 
pacient musí chcieť. Musí si uve-
domiť, že fóbie sú vyliečiteľné, čo 
potvrdzujú nezávislé výskumy a 
praktické výsledky z celého sveta. 
Napríklad arachnofóbiu (strach 

z pavúkov) liečia v zahraničí za 
prispenia počítačom vytvoreného 
virtuálneho prostredia, takzvanej 
virtuálnej prilby.

Pacient si musí uvedomiť, že ten-
to problém má nespočetne veľa 
ľudí na celom svete. Fóbiu možno 
úspešne liečiť aj bez použitia lie-
kov. Jednou z metód je uplatne-
nie vekovej regresie v hypnóze. 
Odborník najskôr psychoterape-
utickým pohovorom urobí analýzu 
osobnosti človeka a jeho problé-
mov. Následne zistí príčinu vzniku 
fóbie v určitom čase, napríklad v 
detstve. Pomocou hypnózy je po-
tom možné príčinu fóbie „vyma-
zať“.

Strach vzniká v detskom veku, od 
troch do ôsmich rokov, ale fóbia je 
nie vždy viazaná na detské roky. 
Môžu k nej viesť aj veľmi silné až 
ochromujúce zážitky v dospelosti. 
Je potrebné zistiť príčiny a s prí-
činami ako spúšťacím mechaniz-
mom možno odstrániť aj psychický 
dôsledok, teda fóbiu a umožniť 
zapojenie človeka do normálneho 
života.

Jednou z ciest je postupné vy-
stavovanie pacienta obávanej si-
tuácii v kombinácii s farmakotera-
piou. Táto terapia je založená na 
fakte, že úzkosť (strach) nemôže 
rásť donekonečna a ak je pacient 
v kontakte s obávanou situáciou 
dostatočne dlho, začne úzkosť 
klesať. Pomocou antidepresív sa 
dá úzkosť obmedziť a táto cesta 
napokon vedie k úplnému potla-
čeniu fóbie. Ak má napríklad pa-
cient strach z tmy, najprv spáva pri 
zapnutej lampe, potom už len pri 
pootvorených dverách a napokon 
mu tma neprekáža.

zlaté pravidlá 
boja proti fóbii:
- pamätať si, že úz-
kosť je nepríjemná, 
ale nie nebezpeč-
ná,
- neutekať od situ-
ácie, ktorá naháňa 
strach,
- prikázať si, že 
strachu je potreb-
né čeliť,
- čím dlhšie budete 
strachu čeliť, tým 
lepšie sa budete 
cítiť,
- čím skôr sa posta-
víte strachu zoči-
voči, tým skôr sa 
ho zbavíte.

Jedálny lístok
12. – 18. 8. 2019

Pondelok
Polievky: šošovicová s kyslou ka-
pustou, francúzska, pečivo.
● Hovädzia pečienka milánska, 
cestovina ● Detvianska nátura, 
opekané zemiaky, uhorka ● Kurča 
dusené so slivkami, ryža ● Pikant-
ný syrový šalát, pečivo ● Zapeka-
ná brokolica s tofu ● Maxi buchta 
s orechovo-višňovou plnkou, va-
nilkový krém ● Bageta Gurmán ● 
Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: zeleninová, bryndzová 
so strúhaným cestom, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, čer-
vená kapusta, knedľa ● Hovädzí 
guláš mexický, ryža, šalát ● Važec-
ká pochúťka, zemiakové placky ● 
Rančerský šalát, pečivo ● Zape-
kaná ryba so šampiňónmi, šalát 
z červenej kapusty s kukuricou ● 
Šišky s džemom, kakao ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Mliečny balí-
ček.

Streda
Polievky: fazuľová kyslá, rascová s 
vajcom, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, ze-
miaková kaša, šalát ● Kuracie 
prsia na čínsky spôsob, tarhoňa, 
uhorka ● Furmanské halušky ● 
Šalát zo surovej zeleniny s jogur-
tom, pečivo ● Plnené hovädzie 
mäso, zeleninová obloha ● Zape-
kané palacinky s tvarohom ● Ba-
geta syrová ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: morčacia, tekvicová, pe-
čivo.
● Bravčové mäso Chilli con Car-
ne, ryža, šalát ● Hovädzie dusené, 
kôprová omáčka, knedľa ● Vy-
prážaná treska plnená brokolicou 
a syrom, zemiaky, šalát ● Šalát 
cestovinový s kápiou a salámou ● 
Kuracie rezančeky, zelená fazuľka 
s baby mrkvou ● Zemiakové kned-
ličky s nutelou, maková posýpka ● 
Bageta Apetito ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: hŕstková, pohronská, pe-
čivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina ● Husárska 
roláda, zemiaky, šalát ● Držky na 
diabolský spôsob, knedľa ● La-
hôdkový šalát, pečivo ● Ryžový 
nákyp ● Cesnakové osie hniezda 
● Bageta moravská ● Ovocný ba-
líček.

Sobota
Polievka: boršč s mäsom, pečivo.
● Morčacie prsia plnené nivou, 
ryža, šalát ● Bravčové stehno nit-
rianske, knedľa ● Bageta Gurmán.

Nedeľa
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Hovädzie filé kopaničiarske, slo-
venská ryža, uhorka ● Bravčový 
rezeň s pečeňou, zemiaky, šalát ● 
Bageta s kuracím mäsom.

Jedálny lístok
19. – 25. 8. 2019

Pondelok
Polievky: mexická, syrová s mrk-
vou, pečivo.
● Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
uhorka ● Hovädzí guláš debre-
cínsky, knedľa ● Kuracie stehno 
na zelenine, štuchané zemiaky s 
cibuľkou ● Racio šalát, pečivo ● 
Špenátové halušky s tvarohom, 
zakysanka ● Plnené rožky lekvá-
rové, kakao ● Bageta Apetito ● 
Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: prešporská, tekvicová, 
pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ● 
Vyprážané čevapčiči, zemiaky, ša-
lát ● Torteliny so šunkou, syrová 
omáčka ● Šalát zeleninový s ja-
blkami, pečivo ● Hubové rizoto, 
uhorkový šalát ● Buchty na pare 
s nutelou, maková posýpka, ka-
kao ● Bageta s kuracím mäsom ● 
Ovocný balíček.

Streda
Polievky: kapustová s klobásou, 
roľnícka, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Pečené kuracie stehno, 
zeleninová ryža, kompót ● Baraní 
guláš, halušky ● Syrové tajomstvo, 
pečivo ● Losos na masle, dusená 
zelenina ● Muffiny s čokoládou, 
kakao ● Bageta s pikantným mä-
som ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: slepačia, paradajková, 
pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, ze-
miaková kaša, šalát ● Plnený brav-
čový závitok, tarhoňa, cvikla ● 
Klužská kapusta ● Hydinový šalát, 
pečivo ● Cestoviny s brokolicou a 
smotanovou omáčkou ● Hanácke 
koláče, kakao ● Bageta Gurmán ● 
Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: slovenská hubová, karfi-
olová, pečivo.
● Morčacie prsia na zelenine, 
ryža, šalát ● Pečený bôčik s pln-
kou, kapusta, knedľa ● Vyprážaný 
karfiol, zemiaky, tatárska omáčka 
● Grécky šalát, pečivo ● Hovädzí 
guláš so zelenou fazuľkou ● Šúľan-
ce so strúhankou ● Bageta syrová 
● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: furmanská, pečivo.
● Pečená krkovička na cesnaku, 
zemiaky, cvikla ● Jelenie ragú s 
brusnicami, cestovina ● Bageta 
Apetito.

Nedeľa
Polievka: mrkvová s pórom, peči-
vo.
● Hovädzí guláš maďarský, kned-
ľa ● Kuracie prsia na lesných hrí-
boch, ryža, uhorka ● Bageta mo-
ravská.
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Spomienky 
„V neznámy svet odišla si spať, za-
plakal každý, kto ťa mal rád. Odišla 
si od nás, my ostali sme v žiali, no 
vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa 
milovali.“
Dňa 7. augusta uplynuli tri roky od-
vtedy, ako nás navždy opustila

Peťka MAJerOVá 
z Podbrezovej – Štiavničky.

S láskou a úctou spomínajú syn Tomáško, otec, 
brat, starká, priateľ a rodiny Majerová, Hraš-

ková, Debnárová, Kamoďová, Némethová

...

„Už navždy prestali pre teba hviezdy 
svietiť, už navždy prestalo pre teba 
slnko hriať, ale tí čo ťa mali radi, nik-
dy neprestanú na teba spomínať.“
Dňa 21. augusta uplynie desať ro-
kov, odkedy nás navždy opustila 
naša milovaná manželka, mama, 
babka a príbuzná

Danka ŠPerKOVá z Hornej Lehoty.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.

S láskou spomínajú manžel a dcéry s rodinami

...

„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, 
no v srdciach našich stále žije spo-
mienkami.“
Dňa 21. augusta uplynie päť rokov, 
odkedy nás po tragickej autoneho-
de vo veku 68 rokov navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec a starý 
otec 

Jozef rOCHOCKÝ z Dubovej.
S láskou spomínajú manželka, 

dcéra Erika a syn Mirko s rodinami

V júli odišli 

do predčasného 
starobného dôchodku

Elena ČIŽMÁROVÁ
Ľubica TRAJTEĽOVÁ

do starobného dôchodku

Ján KŇAZÍK
Marta PANČÍKOVÁ

V mene vedenia akciovej spo-
ločnosti Železiarne Podbrezo-
vá im ďakujeme za odvedenú 

prácu a do ďalších rokov života 
želáme veľa slnečných dní.

V auguste blahoželáme

Pracovné jubileá

20 rokov

Ing. Michal FÁBIK
Martin FRIMM

Miroslav MEŠKAN
Ing. Martin SLADKÝ, MBA

Ing. Stanislava SVETLÍKOVÁ
Marek ŠEVČÁK

25 rokov

Igor BOHÁČIK
Miroslav BROZMAN

Ing. Erika NEPŠINSKÁ
Ing. Milan SRNKA, PhD.

30 rokov

Mgr. Henrieta ADAMČÁKOVÁ
Ing. Jozef CÍGER

Ing. Miloš DEKRÉT
Jaroslav HRONČEK

Eugen KARDHORDÓ
Zdeno KOHÚTIK

Ing. Marián SLATINSKÝ
Milan STREČOK

Ing. Miroslav VRABEC

35 rokov

Janka NEPŠINSKÁ
Viera PANČÍKOVÁ
Ružena RIESOVÁ

Ing. Anna TRUBAČOVÁ
Ing. Mária wEISOVÁ

40 rokov

Ján PLŠKO
Juraj SCHMIDT

Životné jubileá

Bronislav CSORDÁŠ
Peter KÁN

Dušan KOVÁČIK
Ing. Pavol MARČOK

Ingrid RAFAJOVÁ
Peter DAXNER
Slavomír KOZA

Elena MARÁKOVÁ
Eva ŠPILÁKOVÁ

Ján AUXT
Dušan GIERTL

Elena KÚTHOVÁ
Miroslav PRESPERÍN

Peter ŠEVČÍK

Pozývame vás

V tajničke sa ukrýva citát, ktorého autorom je nemecký spisovateľ, výtvarník a politik Johann Wolfang von Goethe.

 - na husľovo-gitarový koncert klasickej hudby 
v podaní  Slavonic duo, ktorý sa bude konať 16. 
augusta o 19. hod., v priestoroch synagógy v 
Brezne,

...
- na druhý ročník festivalu Horehronské Meche-
che, ktorý sa uskutoční 16. a 17. augusta v am-
fiteátri v Heľpe. Nebude chýbať dobrá hudba, 
jedlo, muzikantský kemp s workshopmi, divad-
lo a zaujímavý program pre deti, 

...
 - na ďalší ročník populárnej akcie – Nočný beh 
Breznom, ktorý sa uskutoční 17. augusta. Sa-
motný beh začína o 21. hod., no pripravený je 
program aj pre "nebežcov", ktorí prídu povzbu-
dzovať. Už od 18. hod. bude pre deti do desať 
rokov pripravená prekážková cyklojazda – Hugo 
mini bike, o 19. hod. bude beh pre rodiny s deť-
mi a krátko pred začatím nočného behu bude 
rozcvička v štýle zumba. O 22. hod. bude sláv-
nostné vyhodnotenie a tombola,

...
 - v dňoch 24. – 25. augusta na Stredoveké 
Bomburove slávnosti. Pripravené budú rôzne 
skupiny historického šermu, sokoliari a množ-
stvo sprievodných podujatí. Počas sprievod-
ných podujatí sa môžete tešiť aj na jarmok 
ľudových výrobkov, ukážky kováčskych prác či 
šachový turnaj.

...
- na koncert kapely Paradox, ktorá vystúpi 18. au-
gusta na Kolkárni v Podbrezovej. Koncert začína o 
19.30 hod. a uskutoční sa v rámci Podbrezovského 
kultúrneho leta,

...
- na futbalový zápas druhej ligy, ktorý sa bude ko-
nať 23. augusta v Zelpo aréne v Podbrezovej. Naši 
futbalisti privítajú hráčov MFK Dukla Banská Bys-
trica. Úvodný výkop je naplánovaný na 19. hodinu.
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P o  d o m á c e j  p re h re  s m e  n e d ok á z a l i
z v í ť a z i ť  a n i  n a  i h r i s k u  s ú p e ra

z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

Jakub Šulc v obkľúčení popradských futbalistov.                          Foto: I. Kardhordová

FK Železiarne Podbrezo-
vá – FK Poprad 0:3 (0:2)

Góly: 18. Jančo, 32. Kukoľ, 59. Ku-
koľ.

Druhé kolo sme 
odohrali na domá-
com trávniku a chce-
li sme nadviazať na 
víťazstvo z prvého 
ligového zápasu, kde 
sme v domácej Zelpo 
aréne zdolali FC Ko-
šice. Hostia pohrozili 
hneď v úvode, keď už 
v druhej minúte spoza 
šestnástky vyskúšal brankára Ma-
ceja Jančo, jeho strelu k žrdi vy-
razil náš brankár na roh. Naša od-
poveď prišla z rohu v 13. minúte, 

keď pred bránu do možnej šance 
hlavičkoval Leško, ale obrana hostí 
nebezpečenstvo zažehnala. Skóre 
zápasu otvoril Jančo, ktorý v 18. 
minúte exportne vymietol šibenicu 
našej brány. Na polčasový stav 0:2 
zvýšil v 31. minúte Kukoľ, keď polo-

vysokou krížnou strelou 
z dvadsiatich metrov 
prekvapil brankára Ma-
ceja. V druhom polčase 
sme si vyloženú šan-
cu nevytvorili, naopak 
futbalisti Popradu po 
peknej krídelnej akcii 
pridali gól na 0:3, ktorý 
strelil dvojgólový Ku-
koľ.

Vladimír Veselý, tréner Podbrezo-
vej: „Dnes boli hostia maximálne 
efektívni. Prvý polčas to dvakrát 
krásne trafili, ale na druhej strane 

musím uznať, že boli lepší. My sme 
v prvom polčase nevedeli rozvinúť 
súvislejšiu akciu, všade sme boli 
neskoro. Do druhého polčasu sme 
išli s cieľom niečo zmeniť. Zmenili 
sme rozostavenie, dostávali sme sa 
do hry, ale bohužiaľ sme si žiadnu 
gólovú šancu nevypracovali. Hos-
tia ešte pridali tretí gól a zaslúže-
ne zvíťazili. Popradu gratulujem k 
víťazstvu.“

FK Železiarne Podbrezová: Macej 
– Chvátal, Hric, Kiwior, Mizerák, 
Pastorek, Paraj, Ďatko (39. Galčík), 
Marcin (78. Mejri), Leško (39. Špyr-
ka), Šulc.

FK Poprad: Malec – Maslo, Pajer, 
Horváth, Zekucia, Gallovič, Kukoľ, 
Jančo (80. Kuba), Zošák (87. Legna-
ni), Lopez Da Silva Junior, Slebod-
ník (84. Streňo).

Obranca Kiwior v hlavičkovom súboji s útočníkom Popradu.               Foto: I. Kardhordová

MFK Skalica – FK Žele-
ziarne Podbrezová 

3:1 (1:0)

Góly: 17. Popovič, 64. Haša (11 m), 
68. Haša – 87. Mejri.

V treťom kole sme cestovali do 
Skalice. Úvod zápasu lepšie vyšiel 
domácim hráčom. Po centrovanej 
lopte z kraja ihriska sa do vzduchu 
v 15. minúte zavesil jeden z útoč-
níkov domácich a vyslal na bránu 
prudkú hlavičku pod brvno, pozor-
ný brankár Macej však jeho pokus 
odvrátil na roh. Z následného rohu 
vsietil prvý gól zápasu hlavou k 
bližšej žrdi Mihajilo Popović. V 42. 
minúte sme sa dostali do šance po 
rohovom kope, výborný Junas však 
centrovanú loptu vyboxoval. Lopta 
sa rýchlo dostala opäť na kopač-
ky našich hráčov, následný center 
však skončil zase v náručí Junasa. 
Hráči Podbrezovej vleteli do druhé-
ho polčasu a vysokým pressingom 
napádali rozohrávky domácich. K 
veľkej príležitosti sa dostali v 54. 
minúte opäť po rohovom kope, 
kedy vznikla pred skalickou bránou 
skrumáž, no keď už sa lopta do-
stala k hráčovi v streleckej pozícii, 
rozhodca odpískal ofsajd. Skóre sa 
menilo v  63. minúte, keď sa Blažek 

dostal do šestnástky, kde bol faulo-
vaný a rozhodca nariadil pokutový 
kop. Haša zvýšil vedenie domácich 
na 2:0. O štyri minúty neskôr rov-
naký hráč v nájazde nadal Macejo-
vi šancu a stav zápasu bol už 3:0. 
Železiari skorigovali výsledok až v 
83. minúte, keď sa po akcii Galčíka 
zblízka presadil Mejri.
Vladimír Veselý, tréner Podbrezo-
vej: „Do prvého gólu to bolo cel-
kom vyrovnané. Po inkasovanom 
góle sme prevzali iniciatívu, chceli 
sme vyrovnať, držali sme loptu. 
Mali sme hru pod kontrolou, vyt-
vorili sme si nejaké šance, bohužiaľ 
sme ich nepremenili. Druhý polčas 
mal podobný priebeh, akurát Ska-
lica využila dve naše zaváhania a 
dostala sa do trojgólového vede-
nia. Opäť sme hrali svoju hru, chce-
li sme hrať kombinačne a rýchlo, čo 
nám vychádzalo, ale bohužiaľ sme 
sa presadili až na konci zápasu.“
MFK Skalica: Junas – Nagy, Hla-
vatovič, Karlík, Frimmel, Opiela, 
Šebesta (67. Tomovič), Mášik (72. 
Hollý), Haša, Popović (61. Pospíšil), 
Blažek.
FK Železiarne Podbrezová: Macej 
– Mizerák, Straňák, Šulc (70. Gal-
čík), Paraj, Leško (77. Mejri), Chvá-
tal, Lipták (73. Ďatko), Hric, Špyrka, 
Marcin.

Dňa 28. júla sa v Látkach konalo 2. 
kolo Steiger Slovenského pohára 
v behu na kolieskových lyžiach. 
V pretekoch štartovali aj repre-
zentanti Biatlonového oddielu ŠK 
Železiarne Podbrezová, ktorí si na 
preteky odskočili zo sústredenia v 
Osrblí. 

V kategórii mladších 
dorasteniek sa na 8 
km trati predstavila 
Kristína Makovínyová, 
ktorá prišla do cieľa 
na peknom druhom 
mieste. Staršie doras-
tenky Ema Kapustová 
a Sára Pacerová na 
stupne víťazov nedo-
siahli, keď skončili na siedmom 
respektíve jedenástom mieste, 
rovnako na 8 km trati. Trojnásob-
né zastúpenie sme mali v kategó-
rii starších dorastencov, kde sa na 
16 km trati predstavili Adam Koš-
tial (6. miesto), Matej Vránsky (9. 
miesto) a Radovan Floch (10. mies-
to). 

V kategórii žien si na 16 km tra-

ti tretie a štvrté miesto vybojova-
li sestry Remeňové, keď rozdiel 
medzi nimi bol len dve sekundy, 
tentokrát bola o niečo rýchlejšia 
Mária. Medzi mužmi skončil Lukáš 
Ottinger siedmy na 24 km trati.

V Látkach štartovali aj dvaja čle-
novia centra talentovanej mládeže 
ŠK Železiarne Podbrezová, čo zna-
mená, že športovci súťažia za svoj 

klub, no naši tréneri 
konzultujú prípravu s 
ich osobnými tréner-
mi. Títo pretekári sa 
takisto zúčastňujú na-
šich tréningových tá-
borov. Sebastián Ilav-
ský skončil v mladších 
dorastencoch na 8 km 
štvrtý. Damián Ces-
nek bol štvrtý medzi 

mužmi na 24 km trati, no najlepší 
z juniorov a pocestuje aj na MS v 
behu na kolieskových lyžiach do lo-
tyšskej Madany (11. – 13. augusta).
Hodnotenie trénera Petra Kazá-
ra: „V posledný deň tréningového 
tábora sme odcestovali z Osrblia a 
zvádzali súboje s bežcami na lyžiach 
v obci Látky. Preteky v behu na ko-
lieskových lyžiach s hromadným Biatlonový oddiel ŠK Železiarne Podbrezová.                       Foto: FB

Slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach
štartom sme zaradili do programu 
ako kontrolu špeciálnej vytrvalosti 
na tratiach, ktoré sú výrazne dlh-
šie ako tie, na ktorých súťažíme 
v biatlone. 
Medziročné 
zlepšenie vý-
konu môžeme 
konštatovať 
pri sestrách 
Remeňových, 
A. Koštialo-
vi a pekným 
časom sa pri 
premiére pre-
zentovala K. 
Makovínyo-
vá. Záludnosť 
losovania ko-
lieskových lyží 
si tentokrát 
vyskúšali  L. 
Ottinger a E. 
Ka p u s to v á , 
ktorých časy 
nekorešpon-
dovali s ich 
aktuálnou vý-
konnosťou. 
N a j b l i ž š i e 
nás čakajú 

MS v biatlone na kolieskových ly-
žiach v bieloruskom Minsku – Rau-
bichi, na ktoré pôjdeme v termíne 
21. – 25. augusta spoločne s L. Ot-

tingerom a Z. Remeňovou. Domáca 
sezóna pokračuje Majstrovstvami 
SR v letnom biatlone, ktoré budú 7. 
– 8. septembra v Predajnej.“ 


