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Od mája tohto roku je v NsP Brezno, 
n.o. realizovaná veľká rekonštruk-
cia. Postupne pribúdajú aj nové 
moderné zariadenia, ktoré tak  ež 
prispievajú k skvalitňovaniu služieb. 
Od júla má napríklad novorodenec-
ké oddelenie, aj vďaka Nadácii ŽP, 
k dispozícii nástennú rampu na pre-
nos plynných a elektrických médií. 

Nástenná rampa je pevné zariade-
nie, ktoré slúži k prenosu plynných 
a elektrických médií pre lôžkovú 
miestnosť. Ide o moderný  výrobok, 
ktorý disponuje aj širokou škálou do-
plňujúcich príslušens  ev. 

Novorodenecké oddelenie v NsP Brezno, n.o. 
disponuje modernou nástennou rampou

Nástenná rampa výrazne prispela k skvalitneniu oddelenia.         Foto: I. Kardhordová

Novorodenecké oddelenie NsP 
Brezno,n.o. ďakuje Nadácii ŽP, 
menovite Ing. Vladimírovi Sotá-
kovi, Ing. Marianovi Kurčíkovi a 
Ing. Márii Niklovej, za fi nančnú 
pomoc,  vďaka ktorej sme mohli 
zakúpiť a nainštalovať nástennú 
rampu pre tých najmenších pri 
riešení ich zdravotných problé-
mov. 

Za kolek  v novorodeneckého 
oddelenia Mgr. Zina Veždúrová

Druhá futbalová liga

V štvrtom kole sme v domá-
cej Zelpo aréne privítali fut-
balistov Liptovského Miku-
láša. Prvú šancu zápasu mali 
hos  a, keď už v 4. minúte 
po prudkom priamom kope 
Káčeríka lopta skončila vedľa 
žrde našej brány. Skóre zápa-
su otvoril v 21. minúte Hric.

Vďaka svojej va-
riabilite je využiteľ-
ná nielen v bežnej 
lôžkovej čas  , ale aj 
v izbách so zvýšenou 
starostlivosťou, akou 
je napríklad jednotka 
intenzívnej starostli-
vos  . 

N o vo ro d e n e c ké 
oddelenie je za  aľ 
jediné, ktoré násten-
nou rampou v ne-
mocnici disponuje. 
Celkový prenos me-
diciálnych plynov 
je komplikovaný. Aj 
na novorodeneckom 
oddelení sú situácie, 
keď  nie len jedno 
ale viacero de    po-
trebujú kyslík na 
dýchanie a stlačený 
vzduch využívame na 
odsávanie dýchacích 
ciest. Nová moderná 
rampa tento proces výrazne uľahčí  
a zároveň je možnosť pripojenie via-
cerých inkubátorov, odsávačiek, mo-
nitorov, infúznych púmp na jednom 
mieste.  

Nástenná rampa pevnej hliníkovej 
konštrukcie s integrovanými rých-
lospojkami pre plynné média, ako 
aj elektrické slaboprúdové zásuvky, 
boli pre NsP Brezno vyrobené na 
mieru a výraznou sumou na ňu pris-

pela Nadácia Železiarne Podbrezová. 
Zvyšok bol doplatený NsP Brezno, 
n.o. a  čiastkou z benefi čného kon-
certu z roku 2018. 

Breznianska pôrodnica sa vo ôs-
mom ročníku projektu Sprievodca 
pôrodnicami, ktorého sa zúčastňujú 
všetky pôrodnice v rámci Slovenska 
a je spojením hodnotenia rodičiek 
a expertov, umiestnila ako najlepšia 
pôrodnica v kraji. 

Júlová stredná oprava vo valcovni bezšvíkových rúr

Krátko pred opravou bolo zistené poškodenie 
karuselovej pece 

Ing. Milan Trebula + foto
PTZ  Tcú – Vvr

Pohľad na vymenený vykladač z dierovacieho lisa

Polrok v španielskych 
dcérskych spoločnostiach

Aj pri zohľadnení nepriazni-
vého vývoja sme si v pláne 
pre rok 2019 stanovili vyso-
ké ciele ďalšej op  malizácie 
výrobných procesov a reali-
zácie inves  cií zabezpečujú-
cich zvyšovanie produk  vi-
ty výroby v sor  mente rúr 
malých priemerov, s cieľom 
šesť percentného rastu v 
metrovom objeme výroby. 
Zvýšeným podielom predaja 
výrobkov s vyššou pridanou 
hodnotou plánujeme udržať 
vysokú úroveň tržieb a cel-
kových hospodárskych vý-
sledkov.

Polrok v Zaninoni 

Ponuky prepráv prekračo-
vali ponuky voľných kapacít 
vozidiel. Nepomer medzi vy-
sokým množstvom prepráv 
a nedostatkom dostupných 
kapacít nákladných vozidiel 
vytváral zároveň tlak na ceny 
za prepravy. Tie okrem iné-
ho ovplyvňuje aj každoročné 
zvyšovanie sadzby mýta v 
krajinách Európy a rozširova-
nie spoplatnenej siete.

Leto v ŽP a.s.

Leto je pre študentov dob-
rou príležitosťou ako si pri-
vyrobiť. Na brigádach ok-
rem zarobenia peňazí môžu 
získať aj cenné skúsenos  , 
ktoré neskôr využijú v ich 
budúcej profesii. O brigády 
v Železiarňach Podbrezová 
bol tradične záujem aj ten-
to rok. Šancu získať brigádu 
majú prednostne žiaci na-
šich súkromných škôl a de   
zamestnancov. Najväčší zá-
ujem o brigádnikov aj tento 
rok prejavili výrobné pre-
vádzkarne.

Medzinárodný turnaj
 ŽP Cup

Počas tre  eho augustového 
víkendu sa v Podbrezovej 
uskutočnil už trinásty ročník 
medzinárodného kolkárske-
ho turnaja ŽP Cup, ktorého 
výsledky sa započítavajú do 
svetového rebríčka WNBA-
NBC. Turnaj organizujeme v 
rámci prípravy na novú se-
zónu a je dobrou previerkou 
sily zúčastnených družs  ev. 
Pozvaní boli hráči z viacerých 
krajín.

Stredná oprava zariadení valcovne 
bezšvíkových rúr bola naplánova-
ná, aj zrealizovaná, v termíne od 
20. do 24. júla. Po ukončení opra-
várenských prác bola postupne 
odskúšaná funkčnosť jednotlivých 
zariadení počas studených skúšok 
v I. a v II. zmene, bez ohriateho 
materiálu. Postupne boli oživené 
a odskúšané všetky zariadenia na 
príprave vsádzky a výrobe lúp. V 
stredisku výroba rúr boli 24. júla v 
II. zmene uskutočnené teplé skúš-
ky, spojené so samostatným redu-
kovaním na redukovni. V III. zme-
ne prebehli na zariadeniach teplé 
skúšky spojené s valcovaním.

Príprava strednej opravy spočíva-
la v objednaní, nákupe a výrobe po-
žadovaných materiálov, náhradných 
dielov, ako aj v príprave interných a 
externých výkonov pre zrealizova-
nie naplánovaných opravárenských 
prác. Na oprave sa podieľali interní 
zamestnanci valcovne bezšvíkových 
rúr, centrálnej údržby pre valcovňu 
bezšvíkových rúr, ústrednej mecha-
nickej dielne, elektroservisu, ener-
ge  ky, oceliarne, dopravy a závod-
ného hasičského zboru.

Okrem interných zamestnancov 
nám počas opravy pomáhali aj ex-
terní zamestnanci, a to z Hutných 
montáží Košice, spol. s r.o., Bilfi nger 
Slovensko, s.r.o., Stainless Master, 

s.r.o., ECO NEXT, s.r.o., TEPLOTECH-
NA PRŮMYSLOVÉ PECE, s.r.o., Lub-
Tec-SK, s.r.o., Staso ĎZ, s.r.o., SUNIK, 
s.r.o., Obso Geo Žilina, s.r.o., Atlas 
Copco, s.r.o., TBH Technik, s.r.o., OIL 
SLOVAKIA, spol. s r.o., MAJKO, s.r.o. 
Na uvedené fi rmy sme sa obrá  li s 
požiadavkou o pomoc, a to nielen 
kvôli špecifi ckým požiadavkám, ale 
aj kapacitným dôvodom.

Všetky práce a jednotlivé akcie, 
ktoré boli naplánované, boli aj 
zrealizované v stanovenom termíne 
a požadovanej kvalite. Práce počas 
strednej opravy boli koordinované 
a riadené prostredníctvom každo-
denného riadiaceho štábu opravy. 

V priebehu odstávky technologic-
kého zariadenia bolo predovšetkým 
nutné vykonať opravu poškodenej 
čas   otočnej nisteje karuselovej 
pece, ktorej poškodenie bolo zistené 
krátko pred opravou, 6. júla. Roz-
sah zisteného poškodenia si vyžia-
dal okamžité rozhodnu  e o ďalšom 
postupe a potrebe organizačného, 
materiálneho a personálneho zabez-
pečenia, čo sa aj vo veľmi krátkom 
časovom období podarilo. Oprava 
karuselovej pece začala tri dni pred 
plánovanou strednou opravou. Jej 
ukončenie bolo v rovnakom termíne 
ako ukončenie prác strednej opravy. 

Pre veľké množstvo prevedených 
prác spomeniem len niektoré. Na 
doprave pred nožnicou Lindemann 
bol opravený základový rám prekla-
dača z váhy spojený so založením 

nového prekladača. Na vsádzacom 
zariadení do karuselovej pece bolo 
vymenené rameno s magnetmi a 
predné pojazdové kolesá vozíka. 
Na dierovacom lise bol vymenený 
vykladač a v hydraulickom sklepe 
boli opravené príchytky k hlavným 
hydraulickým valcom. Na vstupnom 
stole pred elongátorom boli vyme-
nené reťaze tlačky do elongátora 
spojené s opravou vozíka tlačky a 
odkujňovacie zariadenie. Na pre-
tlačovacej stolici boli vymenené vo-
diace lišty vedenia tlačnej a tŕňovej 
tyče v čas   pohyblivých príklopov, 
kontrolou prešli aj pastorky po-
honu, spolu s ozubenou a tlačnou 
tyčou. Na tepelnej stabilizácii tŕňo-
vých tyčí boli vymenené roštnice 
a rovnako aj zachytávače tŕňových 

tyčí na dopravné valce, dopravné 
valce a kyvný nárazník pred pretla-
čovacou stolicou za nový. Na kro-
kovej peci pred redukovňou boli 
vymenené poškodené roštnice kro-
kovadiel pece, opravená tlačka do 
pece a vymenené boli aj dopravné 
valce výbežného dopravníka z pece. 

Najbližšie mesiace ukážu, do akej 
miery sa nám podarilo naše ciele 
naplniť. Sme presvedčení, že nema-
lé fi nančné prostriedky investované 
do júlovej strednej opravy, boli in-
vestované veľmi účelne a efek  vne. 

Na záver môžem konštatovať, že 
tak, ako aj v predchádzajúcich opra-
vách, odviedli kolek  vy všetkých 
zamestnancov zúčastnených na 
oprave veľké množstvo práce, za čo 
im zaslúžene patrí poďakovanie. 
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Z podkladov z internetu spracovala 
P. Motyčková

Prepois  ť sa je možné raz ročne, 
a to vždy do konca septembra. 
Zmeniť zdravotnú poisťovňu chcú 
ročne desať  síce Slovákov. Pri-
pravili sme si pre 
vás prehľad ako 
a komu zmluvu 
nahlasovať ale aj 
aké sú práva po-
isťovne či poiste-
ného.

Častým dôvo-
dom na zmenu 
poisťovne býva 
zmena lekára, 
ktorý nemusí mať 
uzatvorenú zmlu-
vu s vašou pois-
ťovňou alebo vám 
vaša poisťovňa 
neprepláca po-
žadované lieky či 
konkrétnu liečeb-
nú procedúru. 

Každú zmenu treba dôkladne 
zvážiť. Veľký vplyv na výber môžu 
mať reklamné kampane, ktoré 
ponúkajú rôzne nadštandardné 
služby, alebo priamo ľudia z vášho 
okolia, ktorí majú osobné skúse-
nos  . 

Podiel na vašom rozhodovaní 
môžu mať aj benefi ty, ktoré daná 
zdravotná poisťovňa ponúka. Roz-
sah liečby je stanovený zákonom 
a rozdiely medzi poisťovňami sú v 
tejto oblas   nulové. Čím sa však 
líšia je ponuka a rozsah benefi tov. 
Môžu to byť napríklad očkovania 
nad rámec zákona, nadštandard-
né vyšetrenia pri preven  vnej 
prehliadke, zľavy na kúpeľné po-
byty, cestovné poistenie, doplatky 
za lieky na predpis, príspevok na 
dentálnu starostlivosť, zazmluv-
nené CRP vyšetrenie pre dospe-
lých a podobne.

V Kalinove čarovalo 
s hlinou päť žien

Ak sa pre zmenu rozhodne-
te, treba si vopred overiť, koľko 
zmluvných poskytovateľov má 
daná poisťovňa vo vašom regióne, 
ako s vybraným poistným hospo-
dári a ako dlho sa v nej čaká na zá-
krok. Všetky  eto potrebné infor-

mácie sa dozviete na webových 
stránkach jednotlivých poisťovní 
alebo priamo v pobočke. 

Ako podať prihlášku
Môžete aj elektronicky, všetky 

potrebné údaje sa dočítate v info-
letákoch, na webových stránkach 
poisťovne alebo osobne v poboč-
ke. Prihlášku však musíte vlastno-
ručne podpísať. Vašou najdôle-
žitejšou povinnosťou je oznámiť 
zmenu zdravotnej poisťovne svoj-
mu zamestnávateľovi do ôsmich 
dní od jej uskutočnenia.

Na čo si dať pozor
Prepois  ť sa možno raz ročne, 

čas máte do 30. septembra. Na 
výber máte medzi štátnou Všeo-
becnou zdravotnou poisťovňou 
a súkromnými zdravotnými pois-
ťovňami Dôvera a Union. Prihláš-

Na zmenu zdravotnej poisťovne
 máte čas len do konca septembra 

ku na zmenu možno podať len 
do jednej z nich a poriadne v nej 
skontrolovať všetky svoje údaje. 
Zdravotná poisťovňa je následne 
povinná vám ju do 15. decembra 
potvrdiť a preukázateľne doručiť 
preukaz poistenca do pia  ch dní 

odo dňa potvr-
denia prihlášky. 
Ten bude platný 
od 1. januára 
nasledujúceho 
roku.

Ak však máte 
občiansky pre-
ukaz s elektro-
nickým čipom 
(eID) kar  čku 
poistenca vám 
nevydajú, na-
koľko preuka-
zy poistenca 
postupne na-
hradia občian-
ske preukazy s 
elektronickým 
čipom. 

Od júla 2018 slovenské zdravot-
né poisťovne, v zmysle platnej le-
gisla  vy, prestali vydávať klasické 
preukazy poistenca poistencom, 
ktorí vlastnia eID. V prípade stra-
ty, odcudzenia, poškodenia, zme-
ny iden  fi kačných údajov a pod. 
vám po novom ostane na preuka-
zovanie sa u lekára už iba eID, prí-
padne európsky preukaz zdravot-
ného poistenia. Uvedené zmeny 
sa týkajú iba nových žiados  , vy-
dané preukazy poistencov možno 
používať až do skončenia doby 
platnos  .

Pre poistencov s klasickou ver-
ziou občianskeho preukazu pois-
ťovne aj naďalej preukazy vydávať 
budú. Pripomíname, že o európ-
sky preukaz zdravotného poiste-
nia si môžete bezplatne požiadať, 
bez ohľadu na to, či máte eID ale-
bo nie.

Pä  ca umelkýň zo Slovenska, Ma-
ďarska a Česka tvorila v júli v zá-
vode Žiaromat Kalinovo v rámci 
31. Medzinárodného keramické-
ho sympózia Lučenec – Kalinovo 
2019. Výsledky svojej práce pred-
stavili na vernisáži 
v Novohradskom 
múzeu a galérii 
(NMG) v Lučenci 
začiatkom augusta.

Umelci tvoria 
v neateliérových 
podmienkach areá-
lu továrne a vy-
užívajú jedinečné 
možnos  , ktoré po-
skytuje závod. Ta-
kým je v prvom rade 
kvalitná hlina – šamot a technické 
vybavenie – možnosť vypaľovania 
aj veľkoformátových diel vo veľko-
kapacitných peciach závodu.

Aktuálneho ročníka sa zúčastnili 
Helena Hlušičková z Čiech, Zsuzsa 
Pannonhalmi z Maďarska, Adrie-
na Kutaková, Ivica Markovičová 
a Eva Srníková zo Slovenska. Časť 
vytvorených diel oboha  la zbierku 
umeleckej keramiky NMG. „Tra-
dícia tohto poduja  a pretrváva 
v Lučenci a v jeho okolí už tridsať 

Vernisáž objek  vom Radovana Vojenčáka

jedna rokov, organizuje sa od roku 
1989. Jedná sa tak o najstaršie ne-
pretržite fungujúce sympózium na 
Slovensku so zameraním na kera-
mickú tvorbu na domácej pôde," 
uviedla pracovníčka múzea Andrea 
Németh Bozó. Dodala, že výstava 
je sprístupnená do 15. septembra. 

Výstava prezentuje 
výber z jedinečnej 
zbierky súčasnej ke-
ramiky NMG, ktorá 
sa každoročne rozši-
ruje. Doteraz sa na 
sympóziu zúčastnilo 
osemdesiat výtvar-
níkov z rôznych kra-
jín sveta, okrem na-
šich susedov to bolo 
aj Nemecko, Holand-

sko, Litva, Lotyšsko, 
Belgicko, Bulharsko, Írsko, Turecko, 
Izrael, USA, Argen  na či Kórea.

Hlavným organizátorom sym-
pózia je NMG v spolupráci so SVU 
– Združením keramikov Slovenska 
a závodom Žiaromat Kalinovo. 
Ďalšími partnermi sú mesto Lu-
čenec a obec Kalinovo. Hlavným 
partnerom je a projekt podporil 
z verejných zdrojov Fond na pod-
poru umenia. Poduja  e fi nančne 
podporil aj Banskobystrický samo-
správny kraj a mesto Lučenec.

Zdroj: NMG

Relaxačný pobyt pre zamestnancov ŽP a.s., dcérskych spoločností a 
ich rodinných príslušníkov za zvýhodnené ceny v Kúpeľoch Lúčky

Pobyt ZDRAVÝ TÝŽDEŇ (od 1. 
októbra do 15. decembra 2019)
Kúpeľný hotel KUBO, Dependan-
ce Adam, Cyril, Diana, Maja, Bar-
bora

Cena je 250 eur/osoba na päť 
nocí v dvojlôžkovej izbe (pla   pri 
obsadení dvomi pla  acimi osoba-

Odbor personalis  ky a miezd mi).
Pobyt zahŕňa: ubytovanie vo 

vybranej kategórii v dvojlôžkovej 
izbe, polpenziu formou bufeto-
vých stolov, priemerne dve liečeb-
né procedúry za každú noc podľa 
predpisu kúpeľného lekára (okrem 

nedele a sviatkov), za každú noc 1 
x vstup do bazénov (2 hodiny von-
kajší bazén a 1 hodinu vnútorný 
bazén).

Ďalej zahŕňa 1 x za pobyt hodi-
nový vstup do kardiofi tness a 1 x 
hodinový vstup do vitálneho sve-
ta. 

Pobyt ZDRAVÝ VÍKEND 
(do 15. decembra 2019)

Kúpeľný hotel CHOČ, Kúpeľný 
dom KUBO, Dependance Adam, 
Cyril, Diana, Liptov, Maja, Barbora

Cena je 250 eur pre dve osoby 
na dve noci v dvojlôžkovej izbe

Pobyt zahŕňa: ubytovanie vo 
vybranej kategórii v dvojlôžkovej 
izbe (od piatka do nedele), plnú 
penziu formou bufetových stolov, 
štyri liečebné procedúry (konzultá-
cia s lekárom v cene), 2 x vstup do 
bazénov (2 hodiny vonkajší bazén 
a 1 hodinu vnútorný bazén), 1 x 
vstup do kardiofi tness alebo soľnej 
jaskyne na 1 hodinu za pobyt a 1 x 
vstup do vitálneho sveta na 1 hodi-
nu za pobyt. 

Kúpeľný hotel KUBO.         Foto: Kúpele Lúčky

V rámci pobytu ZDRAVÝ VÍKEND môžete využiť aj soľnú jaskyňu

Dependance Liptov.           Foto: Kúpele Lúčky

Pobyt ZDRAVÉ LETO 
(do 30. septembra 2019)

Kúpeľný dom KUBO, Dependance 
Adam, Cyril, Diana, Maja, Barbora

Cena je 290 eur/osoba na päť nocí 
v dvojlôžkovej izbe (pla   pri obsadení 
dvomi pla  acimi osobami).

Pobyt zahŕňa: ubytovanie vo vy-
branej kategórii v dvojlôžkovej izbe, 
polpenziu formou bufetových stolov, 
sedem liečebných procedúr za po-
byt podľa predpisu kúpeľného lekára 
(okrem nedele a sviatkov) a päť ne-
obmedzených vstupov do vonkajších 
bazénov za pobyt. 

V prípade záujmu o pobyty sa 
zamestnanci môžu nahlásiť na 
tel. čísle 2912, kde im budú po-
skytnuté aj bližšie informácie.
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          V tomto roku 
bolo zrealizovaných 

aj sedemnásť 
nadrozmerných 

prepráv do Talianska, 
kde sme doteraz 

tento druh prepravy 
nezabezpečovali.

“

               Aj pri zohľadnení 
nepriaznivého vývoja, 
sme si v pláne pre rok 
2019 stanovili vysoké 

ciele ďalšej optimalizácie 
výrobných procesov 
a realizácie investícií 

zabezpečujúcich 
zvyšovanie produktivity 
výroby v sortimente rúr 

malých priemerov.

“

Pani riaditeľka, beží už ôsmy me-
siac tohto roka. Ako hodno  te 
toto obdobie vo vašej spoločnos-
 ?

 - Bolo to obdobie rastúceho dopy-
tu po doprave v rámci 
celej Európy. Ponuky 
prepráv prekračovali 
ponuky voľných ka-
pacít vozidiel. Nepo-
mer medzi vysokým 
množstvom prepráv a 
nedostatkom dostup-
ných kapacít náklad-
ných vozidiel vytváral 
zároveň tlak na ceny 
za prepravy. Tie, ok-
rem iného, ovplyvňuje 
aj každoročné zvyšo-
vanie sadzby mýta v 
krajinách Európy a rozširovanie 
spoplatnenej siete. Napríklad Ne-
mecko má takmer štyridsať  síc 
kilometrov spolkových ciest, čo je 
ekvivalent ciest 1. triedy, a  e od 
druhej polovice minulého roku 
kompletne podliehajú elektronic-
kému cestnému mýtu. Za sedem 
mesiacov tohto roku sme do Ne-
mecka obstarali  takmer 900 pre-
práv, čo je najviac vývozov v porov-
naní s ostatnými štátmi. Zároveň je 
pre nás Nemecko dôležitá tranzit-
ná krajina. 

Ďalším príkladom je Francúzsko, 
kde od februára tohto roku došlo k 
zvýšeniu sadzieb mýta, v závislos   
od prejdenej trasy a správcu komu-
nikácie, až do štyroch percent. 

Francúzsko je zároveň tranzitnou 

krajinou pre dopravcov vykonáva-
júcich prepravy do Veľkej Británie. 
Týchto dopravcov sa začiatkom 
marca nemilo dotkol protest fran-
cúzskych colníkov, ktorí sa snažili v 
prístavoch Calais a Dunkerque na-
simulovať kontrolný režim vozidiel, 
ktorý by nastal po tvrdom brexite. 

Následkom sprísne-
ných kontrol čakali v 
rade stovky kamió-
nov (niektoré zdroje 
uvádzajú  síce), čo 
znamenalo niekoľko 
hodinové onesko-
renie a posunu  e 
termínov vykládok. 
Situáciu navyše zne-
užívajú utečenci, kto-
rí sa snažia vniknúť 
do stojacich náklad-
ných vozidiel, a preto 
mnohí dopravcovia 

do týchto krajín prestali jazdiť.
Iným príkladom sú pokuty za 

trávenie štyridsaťpäť hodinového 
času odpočinku vo vozidle, čo nie-
ktoré krajiny považujú za nedos-
tatočné a za porušenie sa udeľujú 
vysoké pokuty ako za nedodržanie 
týždenného času odpočinku. Od 
februára tohto roku sa k týmto kra-
jinám pridalo aj Španielsko. 

Vyššie uvedené bolo len pár 
príkladov pre predstavu, že každá 
krajina má svoje špecifi ká, kto-
ré ovplyvňujú nielen obstaranie 
a cenu, ale aj samotný priebeh 
prepravy. Sú to dôležité informá-
cie, ktoré potrebujeme vedieť a s 
ktorými pracujeme, aby sme  eto 
špecifi ká zosúladili s požiadavkami 
zákazníka a poskytli mu čo najlep-

šiu službu. 

Darí sa vám napĺňať plány, ktoré 
ste si stanovili na začiatku roka?
 - Naplánované ekonomické uka-
zovatele boli splnené a aj prekro-
čené. Za sedem mesiacov tohto 
roku sme obstarali 4 993 prepráv, 
po ceste aj po železnici, za viac ako 
7 miliónov eur a so ziskom zodpo-
vedajúcim uvedeným tržbám za 
predaj vlastných 
služieb. 

Z uvedeného 
počtu zrealizo-
vaných prepráv 
bolo 4 218 ex-
portov do dvad-
sia  ch krajín 
Európy a 775 im-
portov z ôsmich 
krajín na Sloven-
sko. Podiel želez-
ničnej prepravy 
p r e d s t a v o v a l 
necelých tridsať 
 síc ton tovaru 

na 569 vagó-
noch smerujú-
cich najviac do Nemecka, ale  ež 
do Rakúska a belgického prístavu v 
Antverpách. 

Počas siedmich mesiacov tohto 
roku bolo zrealizovaných päťdesia-
tdeväť nadrozmerných prepráv do 
šies  ch krajín Európy, vrátane Slo-
venska (najviac, tridsaťjeden pre-
práv, do Rakúska). V porovnaní s 
rovnakým obdobím minulého roku 
je to celkovo o šestnásť prepráv 
viac. Tento nárast nás teší o to viac, 
že tohto roku bolo zrealizovaných 
aj sedemnásť nadrozmerných pre-

práv do Talianska, kde sme doteraz 
tento druh prepravy nezabezpečo-
vali. 

V tomto roku sa nám podarilo 
nadviazať spoluprácu s rakúskym 
dopravcom, ktorý do Talianska 
vie získať potrebné povolenia a 
je ochotný s nami spolupracovať. 
Získať povolenia pre nadrozmernú 
prepravu v Taliansku je administra-
 vne, časovo i fi nančne náročný 

proces, a 
preto je tých-
to dopravcov 
veľmi málo. 

Za vyna-
ložené úsilie 
a doposiaľ 
d o s i a h n u -
té výsledky 
chcem poďa-
kovať všet-
kým mojim 
k o l e g o m . 
Verím, že po-
kračovaním 
v zodpoved-
nom prístu-
pe k práci 

tohtoročné ciele a plány spoločne 
splníme. 

Čo bude vašou prioritou do konca 
roka? 
- Momentálne máme rozpracova-

né zmluvy so železničnými spoloč-
nosťami, nakoľko nám tohto roku 
končia dvoj a trojročné súčasné 
kontrakty. Opäť chceme uzavrieť 
zmluvy na dlhšie obdobie s čo naj-
lepšími podmienkami a cenami 
pre zákazníka. Možnosť prepravy 
aj cena záleží od množstva tovaru 

a špecifi kom našich zmlúv  ež je, 
že nemáme pravidelné vlaky ani 
jednotlivé vagóny a pracujeme len 
s určitým predpokladom. 

V skutočnos   potom potrebuje-
me získať trasu pre konkrétnu pre-
pravu podľa požiadaviek zákazníka 
a voľné koľaje v určitom termíne 
nie sú samozrejmosťou. Železnica 
 ež nevie garantovať časy doda-

nia, čo je problémom hlavne pri 
preprave tovaru do prístavov. 

Aby sa železniční aj cestní do-
pravcovia udržali na trhu, musia 
čeliť výzvam a orientovať sa na 
inovácie, tak technologické ako aj 
organizačné. Neustále zvyšujúce sa 
požiadavky na kvalitu, efek  vitu a 
pružnosť fungovania distribučné-
ho reťazca kladú rastúce nároky na 
všetkých poskytovateľov služieb v 
logis  ke. 

ZANINONI SLOVAKIA, ako zasie-
lateľ, je súčasťou tohto reťazca, 
kde viac ako kedykoľvek predtým 
je vyzdvihovaná komplexná zna-
losť problema  ky, nadštandardný 
vzťah medzi poskytovateľom služ-
by a zákazníkom, vrátane náhľadu 
do špeci  k jeho podnikania, čo v 
našom prípade je logis  ka v meta-
lurgickom sektore priemyslu. 

Našou prvoradou úlohou teda 
je v konkrétnych podmienkach da-
ných trhom obstarať prepravy to-
varu podľa požiadaviek zákazníkov. 
Tí majú záujem o rýchle, presné a 
ekonomicky efek  vne riešenia svo-
jich prepravných požiadaviek.

S Ing. Annou Kováčovou, riaditeľkou ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.

Zákazníci majú záujem o rýchle, presné a ekonomicky 
efektívne riešenia prepravných požiadaviek

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Aké výsledky dosiahli španielske 
dcérske spoločnos   v minulom 
roku a ako hodno  te prvý polrok 
2019?
 - V predchádzajúcom roku Trans-
mesa S.A.U. spolu s dcérskou 
spoločnosťou TAP 
vyrobili 8 666 ton, 
respek  ve 25,3 mili-
óna metrov presných 
oceľových rúr a pro-
fi lov, čo v metrovom 
objeme predstavuje 
šesť percentný me-
dziročný nárast. Obe 
spoločnos   dodali 
svojim odberateľom 
výrobky a tovar v 
celkovom objeme 14 
786 ton a konsolido-
vaný obrat tak dosiahol 
42,2 milióna eur. Pri tomto šesťnásť 
percentnom medziročnom náraste 
tržieb sme v roku 2018 dosiahli re-
kordný konsolidovaný čistý zisk na 
úrovni 2 765  síc eur. 

Napriek zavedeným dovozným 
clám na oceľové výrobky zo stra-
ny Spojených štátov amerických, 
ktoré priamo ovplyvnili cenovú 
úroveň nákupu vstupných surovín 
a tovaru pre našu  dcérsku spoloč-
nosť Transmesa USA, Inc., sme aj 
vďaka náročnos   sor  mentu do-
dávanému na tento trh dosiahli v 
tejto spoločnos   obrat 1,7 milióna 

amerických dolárov a čistý zisk 171 
 síc amerických dolárov. Rok 2018 

bol pre nás, rovnako ako pre celú 
ŽP Group, mimoriadne úspešný.

Z priaznivej situácie a vysokého 
stavu zákaziek z konca minulého 
roku sme profi tovali aj počas pr-
vého polroku tohto roku, ktorý z 
pohľadu španielskych spoločnos   

môžem hodno  ť rov-
nako pozi  vne. V pre-
daji našich výrobkov, 
presných za studena 
ťahaných rúr, sa nám 
napriek nepriazni-
vému vývoju na sve-
tových trhoch darilo 
realizovať požadova-
né objemy a udržať 
cenovú úroveň. Rov-
nako ako u iných spo-
ločnos   skupiny, sme 
aj my zaznamenali 

výrazný pokles dopytu 
a tlak na zníženie cien v komodi-
te valcovaných rúr. Tento pokles 
priameho predaja tovaru sa vý-
raznejšie prejavil hlavne v druhom 
štvrťroku, k čomu výrazne prispeli 
znížené objemy objednávok sklad-
níkov na španielskom trhu počas 
letných mesiacov.

Darí sa vám napĺňať plány, ktoré 
ste si stanovili na začiatku roka?

- Aj pri zohľadnení nepriaznivého 
vývoja sme si v pláne pre rok 2019 
stanovili vysoké ciele ďalšej op  -
malizácie výrobných procesov a re-

alizácie inves  cií zabezpečujúcich 
zvyšovanie produk  vity výroby v 
sor  mente rúr malých priemerov, 
s cieľom šesť percentného rastu v 
metrovom objeme výroby. Zvýše-
ným podielom predaja výrobkov s 
vyššou pridanou hodnotou plánu-
jeme udržať vysokú úroveň tržieb 
a celkových 
h o s p o d á r -
skych výsled-
kov.

Obrat za 
prvých šesť 
m e s i a c o v 
d o s i a h o l 
20,3 milió-
na eur, čo 
predstavuje 
len osem-
desiatdeväť  
p e r c e n t n é 
plnenie ob-
c h o d n é h o 
plánu, hlav-
ne v dôsled-
ku uvedené-
ho poklesu 
objemov a 
cien priame-
ho predaja 
valcovaných rúr, ako tovaru zo ŽP 
a.s. 

O niečo stabilnejšia situácia v 
predaji presných rúr nám však 
umožnila organizáciu výroby v sú-
lade s plánom aj za cenu mierneho 
navýšenia skladov hotovej výroby. 
Za prvý polrok tak bolo vyrobených 

4 799 ton, respek  ve 14,9 milióna 
metrov presných oceľových rúr 
a profi lov, čo v metrovom obje-
me predstavuje stošesť percent-

né splnenie 
v ý ro b n é h o 
planú. Zvýše-
ním pridanej 
hodnoty, ako 
aj navýše-
ním podielu 
predaja vý-
robkov fi na-
l i zo v a n ý c h 
elektrolytic-
kým pozinko-
vaním a me-
c h a n i c k ý m 
delením, do-
siahla prie-
merná pre-
dajná cena 
úroveň 3,688 
eura/tonu, v 
porovnaní s 
plánovanou 
priemernou 

cenou 3,602 eura/tonu. Pri uve-
dených hodnotách sme za prvý 
polrok dosiahli konsolidovaný hos-
podársky výsledok, hrubý zisk vo 
výške 1 771  síc eur, ktorý rovnako 
mierne prekračuje úroveň fi nan-
čného plánu.

Z priaznivej situácie z konca minulého roku 
sme profi tovali aj počas prvého polroku 

Čo bude vašou prioritou v druhej 
polovici roka?

- Napriek dobrým výsledkom, 
nábeh nových zákaziek nie je na 
nami želanej úrovni a udržať plá-
nované výsledky v druhej polovici 
roka bude náročné. Preto jednou z 
priorít v tejto zložitej situácií, bude 
ďalšie znižovanie nákladovos   vý-
roby. Aktuálne v mesiaci august 
čerpáme celozávodnú dovolenku, 
počas ktorej sú realizované opravy 
výrobných zariadení a plánované  
inves  cie zamerané na zvýšenie 
automa  zácie výrobných proce-
sov. S cieľom zníženia energe  c-
kých nákladov je v druhom polroku 
v závode Sant Ramon plánovaná 
inštalácia fotovol  ckého solárne-
ho systému s výkonom na úrovni 
dvadsať percent vlastnej spotreby 
elektrickej energie. 

Predpokladať vývoj do konca roka 
je pomerne zložité, aktuálny stav 
objednávok na mesiac september 
je však na dobrej úrovni. Naďalej 
vyvíjame maximálne úsilie na udr-
žanie objemov predaja vlastných 
výrobkov a postupnú obnovu do-
dávok tovaru na úroveň zo začiatku 
roku. Preto verím, že sa nám podarí 
získať dostatok zákaziek aj v ďalších 
mesiacoch a tento jubilejný sedem-
desiaty piaty rok bude ďalším ús-
pešným v histórii našej spoločnos  .

S Ing. Drahomírom Ďurčenkom, fi nančným riaditeľom Transmesa

T. Kubej
noviny@zelpo.sk
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Dňa 3. augusta sa konal na teniso-
vých kurtoch v Podbrezovej prvý roč-
ník Memoriálu Ladislava Longauera. 

Na poduja   sa zišlo dvadsaťdeväť 
hráčov, ale aj ďalší milovníci tohto 
športu, aby si uc  li pamiatku človeka, 
ktorý neodmysliteľne k podbrezov-
skému tenisu patril.  V značnej miere 
sa pričinil o to, že sa tento šport udr-
žal v Podbrezovej  desiatky rokov. Za 
ten čas vyrástlo niekoľko generácií 
tenistov. 

Memoriál sprevádzalo príjemné 
letné počasie a na tenisových kur-
toch vládla, ako vždy, takmer rodinná 
atmosféra. Vo fi nále dvojhry zvíťazil 
Július Bella, v štvorhre Mar  n Suda 
so Stanislavom Kurekom a v kategórii 
seniorov Jozef Kocúr.

Memoriál Ladislav Longauera

L. Longauer

TK Podbrezová

Vo veku 93 rokov zomrel 
emeritný univerzitný 
profesor a historik, Júli-
us Alberty. Počas svojho 
života napísal niekoľko 
historických kníh. S pod-
brezovskými železiarňami 
ho spája monografi a Oce-
ľový chlieb z Podbrezovej, 
ktorej je autorom. Ide 
o prvú monografi u o našej fabrike, ktorá vyšla v 
roku 1968 a zachytáva históriu fabriky od jej vzni-
ku. Od roku 1990 pôsobil na Fakulte humanitných 
vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici až 
do roku 2010. Rodák z Vyšnej Pokoradze bol drži-
teľom niekoľkých ocenení a vyznamenaní.

Česť jeho pamiatke!

Autor našej prvej monografi e
Zdroj: Aktuality.sk

Občianske združenie 
DOMOV pri Špecializo-
vanom zariadení KOT-
VA v Brezne vyslovuje 
srdečné a úprimné po-
ďakovanie Nadácii Že-
leziarne Podbrezová za 
poskytnutý sponzorský dar – fi nančný príspevok. 

Vďaka tejto pomoci a podpore sa nám podarilo kúpiť 
sedaciu súpravu - kreslo pre klientov tohto zariadenia. Na-
dácia Železiarne Podbrezová tak fi nančným príspevkom 
prispela k skvalitneniu prostredia a životných podmienok 
klientov Špecializovaného zariadenia Kotva. 

Vašu pomoc si vážime a veríme, že i v budúcnos   pod-
poríte naše projekty a ak  vity. 

Ďakujeme.

Štatutárny zástupca OZ DOMOV pri ŠZ Kotva

Ďakujeme 
OZ DOMOV pri ŠZ Kotva

Leto je pre študentov dobrou prí-
ležitosťou ako si privyrobiť. Na 
brigádach okrem zarobenia pe-
ňazí môžu získať aj cenné skúse-
nos  , ktoré neskôr často využijú v 
ich budúcej profesii. O brigády v 
Železiarňach Podbrezová bol tra-
dične záujem aj tento rok. 

Šancu získať brigádu majú pred-
nostne žiaci našich súkromných 
škôl a de   zamestnancov. Najväčší 
záujem o brigádnikov aj tento rok 
prejavili výrobné prevádzkarne, 
kde pracuje väčšina z nich. Celkove 
nastúpilo na brigádu v ŽP osemde-
siatšesť mladých posíl, z toho päť-
desiatjeden chlapcov a tridsaťpäť 
dievčat.
Brigádnikov sme sa opýtali, ako 
sa im páči na brigáde v ŽP, či pra-
covali v našom závode aj v pred-
chádzajúcich rokoch a na čo vyu-
žijú zarobené peniaze z brigády:

Barbora BAUEROVÁ, Tcú, evident
 - Pre brigádu v ŽP som sa rozhod-
la už po druhýkrát, čo hodno  m 
pozi  vne, pretože prvý rok sa mi 
tu páčilo a bola som spokojná so 
všetkým a tak je to aj tento rok. 
Pôsobím v archíve výkresov a ske-
novacom pracovisku ako evident, 
to znamená že skenujem výkresy a 

Letné brigády v železiarňach sú pre študentov lákavé

dávam ich do evidencie, plus ne-
jaké iné roboty, o ktoré ma vedú-
ca požiada. Na tomto pracovisku 
brigádujem druhý rok, takže som 
vedela čo ma tu čaká a s kým bu-
dem pracovať. Na pracovisku sa 
cí  m veľmi dobre, a to vďaka mo-
jej vedúcej, ktorá je zhovievavá, 
kamarátska a veľmi ochotná, čo 
bol aj rozhodujúci faktor, pre kto-
rý som sa rozhodla ísť brigádovať 
znovu do ŽP. A tak  ež preto, lebo 
mi tu pracuje ocino. Síce táto ro-
bota nemá veľa spoločného s tým, 
čo študujem, keďže študujem ve-
rejné zdravotníctvo v Trnave a tu 
robím úplne inú robotu, ale aspoň 
sa naučím pracovnej disciplíne 
a vyskúšam si život pracujúceho 
človeka. Peniaze, ktoré zarobím si 
odložím, ale určite nejakú časť mi-
niem na dobrú dovolenku.

Samuel HALAJ, Te, strojník ener-
ge  ckých zariadení
 - V Jasení na brigáde som prvý-
krát, predtým som už pracoval v 
ŽP, ale v inej prevádzkarni, kon-
krétne v doprave. V obidvoch prí-
padoch to hodno  m pozi  vne, 
pretože vždy mi to niečo dalo a 
mal som možnosť naučiť sa niečo 
nové, hoci to priamo nesúvisí s 
mojou budúcou profesiou. V sep-
tembri plánujem ísť ešte pred ško-
lou na dovolenku, takže zarobené 

peniaze určite využijem tam.

Gabriela TURŇOVÁ, Tcú, výdajňa 
hutníckeho materiálu
 - Brigáda sa mi páči, moja pozícia 
nie je veľmi náročná, som v uzat-
vorenom a trochu čistejšom pries-
tore, ako je v hale. Nie som tu 
prvýkrát, ako študentka Súkrom-
ného gymnázia ŽP som mala mož-
nosť pracovať vo fabrike už na rov-
nakej pozícii. O rok na to som  ež 
nastúpila, ale skončila som skôr, 
pretože sa mi naskytla možnosť 
brigádovať v zahraničí. Zárobok 
využijem na pokračovanie v štú-
diu na vysokej škole – Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v 
Nitre, odbor krajinné inžinierstvo, 
na cestovanie a určite si spravím 
radosť a kúpim si niečo pre seba. 

Patrik LEŠKO, Vt, kontrolný ro-
botník na rošte
 - S brigádou v ŽP som spokojný, 
nakoľko je to pre mňa asi najvhod-
nejšia letná brigáda v mojom oko-
lí. Som tu už tre  krát, konkrétne v 
prevádzkarni ťaháreň rúr, kde som 
si už vyskúšal dve rôzne pozície. 
Ako študent vysokej školy peniaze 
z brigády používam počas celého 
roka na všetky potrebné veci oko-
lo školy – ubytovanie, strava a iné 
platby.

Juraj ŠTULRAJTER, Vt, kontrolný 
robotník na rošte 
- Na brigáde v ŽP sa mi veľmi páči. 
Som tu už druhý rok a stále po-
znávam nové zaujímavé veci. Ten-
to rok som ako brigádnik spoznal 
aj nový závod, kde som sa naučil 
veľa ďalších vecí o výrobe. Za-
robené peniaze využívam počas 
roka hlavne na cestovanie do 
školy a taký ten študentský život. 
Ale samozrejme nemôže chýbať 
na konci leta aj dovolenka. Moja 
profesia bola v oceliarni panvár 
šupátkar a v novom závode v ťa-
hárni rúr kontrolný robotník na 
rošte.

Kris  na KIRDAJOVÁ, Vvr, kon-

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

trolný robotník na rošte
 - Brigádu v Železiarňach Pod-
brezová som si vybrala z dôvodu 
mnohých odporúčaní rodiny a 
kamarátok. Hneď v prvý deň som 
vedela, že som spravila správne 
rozhodnu  e. Ako brigádnik som 
sa dostala na pozíciu kontrolného 
robotníka na rošte a brúsiča na 
linke kotlových rúr. Zamestnanci 
a pán predák boli ku mne milí a 
vždy ochotní mi pomôcť vo všet-
kých smeroch. Keďže som v Žele-
ziarňach Podbrezová nikdy nepra-
covala, o to viac som si vážila, že 
som sa dostala do tak milého a 
ochotného kolek  vu zamestnan-
cov. Najväčšou mo  váciou však 
boli peniaze. Keď prišiel deň prvej 
výplaty a dostala som svoju prvú 
výplatnú pásku, bála som sa ju 
otvoriť. No po otvorení som bola 
veľmi milo prekvapená. Zarobené 
peniažky použijem na vycestova-
nie za prácou do Holandska.

Michal KOMORA, Te, strojník 
energe  ckých zariadení
 - Brigáda v ŽP sa mi páči. Ako bri-
gádnik som bol zaradený do pre-
vádzkarne energe  ka, konkrétne 
pracujem v hydrocentrále Jase-
nie. Na tomto mieste pracujem 
už tre   rok. Výhodou brigády v ŽP 
je, že si tu študen   môžu zarobiť 
pekné peniaze. Keďže nasledujúci 

školský rok nastupujem ako prvák 
na vysokú školu, tak peniaze sa mi 
určite zídu.

Kris  na GIERTLOVÁ, Gork, kon-
trolný robotník na defectomate
 - Práca v ŽP sa mi páči, aj keď to 
nie je jednoduchá práca, pretože 
pracujem na štyri zmeny. Je to 
veľmi dobrá skúsenosť a je dob-
ré vedieť pracovať aj v iných za-
mestnaniach ako v tom, čo človek 
vyštuduje. V ŽP brigádujem už 
tre  e leto. Prvýkrát som pracova-
la v odbore linka kotlových rúr v 
prevádzkarni valcovňa rúr. Minulý 
rok som pracovala v ťahárni rúr 1 
v odbore Gork. A tento rok takis-
to v odbore Gork, ale na ťahárni 
rúr 2. Musím povedať, že asi ten-
to rok a minulý sa mi pracovalo 
najlepšie, mala som aj výborný 
kolek  v kolegov a ani práca nie 
je taká náročná ako vo valcovni, 
predsa len tam sú rúry oveľa väč-
šie a ťažšie. Mojou náplňou práce 
je púšťať rúry do stroja, ktorý sa 
nazýva defectomat a ten kontro-
luje rúry a triedi ich. Zarobené 
peniaze využijem tak ako väčšina 
mladých ľudí, ale už je to iné ako 
prvý rok. Teraz si peniaze aj po-
šetrím, ale aj si niečo doprajem. 
Každý rok mi peniažky vydržia a 
neminiem ich hneď dva týždne po 
výplate.

Michal KomoraSamusel HalajBarbora Bauerová Gabriela Turňová Patrik Leško Kris  na Kirdajová

Kris  na Giertlová objek  vom I. KarhordovejJuraj Štulrajter tento rok spoznal aj nový závod. Foto: I. Kardhordová
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Eva Hajová
ŠÚ SR – Sekcia zberu a spracovania dát v 
priemysle a terénnych zisťovaní v B. Bystrici

Demografi a Banskobystrického kraja v roku 2018

Podľa údajov Šta  s  ckého úra-
du Slovenskej republiky (ŠÚ SR) 
žilo ku koncu roka 2018 na úze-
mí Banskobystrického kraja 647 
874 obyvateľov, pričom viac ako 
polovicu tvorili ženy (333 238). 
Počet živonarodených de   v roku 
2018 bol 6 086 a počet zomrelých 
osôb 7 011. Prirodzený úbytok 
obyvateľstva predstavoval 925 
osôb. V kraji bol zaznamenaný 

prirodzený úbytok v jedenás  ch 
okresoch, len v okresoch Banská 
Bystrica a Rimavská Sobota za-
znamenali minimálne prírastky. 

Počet prisťahovaných osôb v 
roku 2018 bol 2 505, počet vy-
sťahovaných obyvateľov z kraja 
predstavoval 3 494 obyvateľov, 
pričom tento rozdiel tvorí zápor-
né migračné saldo s počtom 989 
osôb. Z územného hľadiska bol 
úbytok sťahovaním evidovaný vo 
všetkých okresoch kraja. Celkový 
úbytok obyvateľov (prirodzený 
+ sťahovaním) dosiahol súhrn-

ne hodnotu 1 914 osôb. Záporná 
hodnota bola dosiahnutá v dva-
nás  ch okresoch kraja, okrem 
okresu Banská Bystrica s miernym 
prírastkom 10 osôb. 

V roku 2018 uzavrelo manžels-
tvo v Banskobystrickom kraji 3 
348 párov a rozviedlo sa 1 140 
manžels  ev (34,05 percent z 
počtu uzavretých manžels  ev). 
Z územného pohľadu sa najviac 
manžels  ev rozviedlo v okrese 
Revúca, kde na 100 uzavretých 
sobášov pripadalo 42,11 rozvo-
dov. Nasledoval okres Zvolen 
(40,91 percenta), Detva (40,68 
percenta) Banská Bystrica (36,03 
percenta). Najmenej  rozvede-
ných manžels  ev na 100 sobášov 
bolo v okresoch Krupina (23,31 
percenta), Žarnovica (25,15 per-
centa) a Brezno (26,09 percenta). 
Ostatné okresy sa pohybovali v 
rozmedzí 29,9 až 34,78 percenta. 
Celkovo bol zaznamenaný medzi-
ročný pokles rozvodovos   v sied-
mich okresoch kraja, v šies  ch 
okresoch sa index rozvodovos   
zvýšil. V Banskobystrickom kraji 
sa index rozvodovos   v porov-
naní s predchádzajúcim rokom 
takmer nezmenil. Jeho hodnota 
v roku 2018 predstavovala 34,05 

percenta opro   34,08 percenta v 
roku 2017.

Okres Brezno
Podľa údajov Šta  s  ckého úra-

du SR žilo ku koncu roka 2018 na 
území okresu Brezno 61 630 oby-
vateľov, pričom viac ako polovicu 
tvorili ženy (31 670). Počet živo-
narodených de   v roku 2018 bol 
575 a počet zomrelých osôb 726. 
Prirodzený úbytok obyvateľstva 
predstavoval 151 osôb.  Počet pri-
sťahovaných osôb bol 341, počet 
vysťahovaných obyvateľov z ok-

resu bol 519 obyvateľov, čo zna-
mená záporné migračné saldo s 
počtom 178 osôb. Celkový úbytok 
obyvateľov v okrese (prirodzený + 
sťahovaním) bol 329 osôb. V roku 
2018 uzavrelo manželstvo v okre-
se Brezno 322 párov a rozviedlo 
sa 84 manžels  ev, čo predstavuje 
26,09 rozvodov na 100  uzavre-
tých manžels  ev. Medziročne sa 
percento rozvodov na počet so-
bášov znížilo z 27,18 percenta v 
roku 2017 na hodnotu 26,09 per-
centa v roku 2018, čo znamenalo 
pokles o 1,1 p.b.

Medzinárodný kolkársky kemp mládeže

V dňoch 5. – 10. augusta sa v 
maďarskom meste Szeged konal 
kolkársky kemp mládeže. Spolu 
dvadsaťosem účastníkov zo šies-
 ch štátov (Slovensko, Česko, Ma-

ďarsko, Srbsko, Slovinsko a Rakús-
ko) bolo rozdelených do siedmich 
skupín po štyroch hráčov. Každá 
skupina mala svojho trénera a 
kapitána. Celému kempu šéfovali 
Miloš Ponjavič (tréner ŠK Železiar-
ne Podbrezová) a Jiří Jančálek.

Počas celého kempu sa hrali 
rôzne kolkárske disciplíny – 2x120 
h.z., tandem mixy 2x30 h.z., šprin-
ty 2x20 h.z. a kolkársky test na 
60 hodov. Mimo kolkov sa hrali 
loptové hry, vykonávali sa strečin-
gové cvičenia a všetci sa testovali 
v behu na 1500 metrov. Na prog-
rame bola aj odborná prednáška s 
mentálnym koučom.

Náš klub reprezentovali Kris  án 
Soják, Matúš Bánik, Naďa Poliako-
vá, Daniela Mócová a ako tréner 

Bystrík Vadovič. V súťaži šprint zís-
kala Naďa Poliaková 2. miesto, keď 
až vo fi nále našla premožiteľku Ra-
kúšanku Sarah Walch.
Výsledky šprintu dievčatá 2x20 
h.z.: 1. Sarah Walch (Rakúsko), 2. 
Naďa Poliaková (Slovensko), 3.Mi-
ona Grujič (Srbsko) a Laura Kollen-
da (Rakúsko).
Výsledky súťaže tandem mixy 
2x30 h.z.: 1. Daniela Mócová (Slo-
vensko) a Kryštof Brejtr (Česko), 
2. Barbora Lokvencová (Česko) a 
Sarah Walch (Rakúsko), 3. Mio-
na Grujič (Srbsko) a Tomáš Benda 
(Česko). 

Vo fi nále chlapcov na 120 h.z. 
obsadil 6. miesto Kris  án Soják 
výkonom 530 bodov a na 7.mieste 
skončil Matúš Bánik, keď dosiahol 
529 bodov.
Výsledky fi nále chlapci na 120 
h.z.: 1. Anže Cej (Slovinsko) 553 
bodov, 2. Miloš Rajič (Česko) 551 
bodov, 3. Bence Biacsi (Maďarsko) 
551 bodov.

Vo fi nále dievčat získala striebro 
naša hráčka Naďa Poliaková vý-

konom 515 bodov, na 10. mieste 
skončila Daniela Mócová so ziskom 
485 bodov.
Výsledky fi nále dievčatá na 120 
h.z.: 1. Laura Kollenda (Rakúsko) 
531 bodov, 2. Naďa Poliaková (Slo-
vensko) 515 bodov, 3. Kris  na Tro-
šič (Srbsko) 515 bodov.

Hrala sa aj súťaž v kombinácii, 
kde sa počítali dva výkony na 120 
h.z., prvý štart bol v stredu a druhý 
fi nálový sa hral v piatok. V tejto sú-
ťaži nás milo prekvapila naša hráč-
ka Naďa Poliaková, ktorá skončila 
na krásnom druhom mieste.
Výsledky kombinácie dievčatá 
2x120 h.z.: 1. Laura Kollenda (Ra-
kúsko) 1075, 2. Naďa Poliaková 
(Slovensko) 1046, 3. Sarah Walch 
(Rakúško) 1039, 7. Daniela Mócová 
(Slovensko) 986.
Výsledky kombinácie chlapci 
2x120 h.z.: 1. Adam Lak (Srbsko) 
1095, 2. Max Trunečka (Česko) 
1086, 3. Anže Cej (Slovinsko) 1074, 
5. Kris  án Soják (Slovensko) 1065, 
8. Matúš Bánik (Slovensko) 1032.
Výsledky behu na 1500 m chlapci: 

1. Matúš Bánik (Slovensko) 5:26, 
2.Brejtr Kryštof (Česko) 5:27.

Naši hráči vybojovali v kolkár-
skych súťažiach celkovo štyri me-
daily, z toho jednu zlatú zásluhou 

Daniely Mócovej a tri striebra zís-
kala Naďa Poliaková. Ďakujeme 
klubu ŠK Železiarne Podbrezová, 
že nám umožnil zúčastniť sa tejto 
akcie.

Medzinárodného kolkárskeho kempu mládeže v maďarskom Szegede sa zúčastnilo 28 nádejných kolkárov zo šies  ch štátov

Členovia Kolkárskeho oddielu ŠK Železiarne Podbrezová na dráhach v Szegede 

Bystrík Vadovič

V dňoch 17. – 18. augusta sa konal 345 km štafetový beh Od Ta  er k Du-
naju so štartom v Jasnej a cieľom v Bra  slave. Zúčastnila sa ho aj naša 
spolupracovníčka Mar  na Jarganová, ktorá so svojim  mom aj vďaka 
sponzorskej podpore Železiarní Podbrezová a.s. vybojovala 5. miesto zo 
ženských družs  ev.

Úspechy našich 
zamestnancov
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Jedálny lístok
26. 8. – 1. 9. 2019

Pondelok
Polievky: boršč s mäsom, pohron-
ská, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky ● 
Bravčový rezeň na rasci, tarhoňa, 
uhorka ● Údené mäso, hrachová 
kaša, uhorka, chlieb ● Ružový ces-
tovinový šalát s tuniakom ● Zape-
kané zemiaky s pórom ● Makový 
závin s jablkami, kakao ● Bageta s 
pikantným mäsom ● Ovocný balí-
ček.

Utorok
Polievky: držková, krupicová so ze-
leninou, pečivo.
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa ● Kuracie prsia 
na hubách, ryža, šalát ● Zemiako-
vo bryndzové pirohy so slaninou 
● Šalát mrkvový s marhuľami ● 
Bravčové mäso dusené s kelom ● 
Škoricové osie hniezda, kakao ● 
Bageta syrová ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: šošovicová kyslá, fran-
cúzska, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke, 
slovenská ryža, šalát ● Vyprážané 
kuracie stehno, zemiaková kaša, 
kompót ● Lasagne mäsové ● Štu-
dentský šalát, pečivo ● Pečená 
ryba s bylinkami, mexická zeleni-
na ● Dukátové buch  čky s vanil-
kovým krémom ● Bageta Gurmán 
● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievka: hovädzia s cestovinou, 
pečivo.
● Morčacie prsia plnené nivou, 
ryža, uhorka ● Bravčová pečienka 
sedliacka, červená kapusta, kned-
ľa.

Piatok
Polievky: oravská fazuľová, rasco-
vá s vajcom, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, uhor-
ka ● Bravčové mäso na paprike, 
cestovina ● Grana  ersky pochod, 
cvikla ● Parížsky šalát, pečivo ● 
Zapekaný baklažán s hovädzím 
mäsom a zeleninou ● Ryžový ná-
kyp s ovocím ● Bageta moravská 
● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: brokolicová dánska, pe-
čivo.
● Goralská pochúťka, knedľa ● 
Bravčové stehno záhradnícke, 
ryža, cvikla. 

Nedeľa
Polievka: paradajková, pečivo.
● Kuracie prsia na smotane, ces-
tovina ● Bravčový rezeň s nivou a 
šampiňónmi, zemiaky, uhorka.

Jedálny lístok
2. – 8. 9. 2019

Pondelok
Polievky: morčacia, karfi olová, pe-
čivo.
● Bravčové stehno bra  slavské, 
knedľa ● Kuracie prsia prírodné, 
ryža, cvikla ● Štefanská sekaná 
pečienka, zemiakový prívarok, 
chlieb ● Horehronský syrový ša-
lát, pečivo ● Pečené zemiaky s 
paradajkovou omáčkou ● Rezan-
ce s orechmi ● Bageta Ape  to ● 
Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
mrkvová s pórom, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarho-
ňa, šalát ● Bravčový rezeň beleh-
radský, opekané zemiaky, uhorka 
● Furmanské halušky ● Šalát zo 
surovej zeleniny s jogurtom, pe-
čivo ● Plnené hovädzie mäso, 
zeleninová obloha ● Žemľovka s 
tvarohom ● Bageta s pikantným 
mäsom ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: zeleninová, údeninová, 
pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža, ša-
lát ● Bravčová pečená krkovička, 
kapusta, knedľa ● Ryba na vidiec-
ky spôsob, zemiaky, šalát ● Pestrý 
cestovinový šalát ● Top šalát s ku-
racím mäsom, pečivo ● Palacinky 
s nutelou ● Bageta moravská ● 
Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: fazuľová kyslá, roľnícka, 
pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Bravčový perkelt, cesto-
vina ● Držky na diabolský spôsob, 
knedľa ● Lahôdkový šalát, peči-
vo ● Zapekaná brokolica s tofu ● 
Buchty na pare s lekvárom, ka-
kaová posýpka, kakao ● Bageta s 
kuracím mäsom ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: terchovská, bryndzová 
so strúhaným cestom, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Morčacie prsia plnené 
špenátom a syrom, ryža, šalát 
● Važecká pochúťka, zemiakové 
placky ● Šalát pekinský so šunkou, 
pečivo ● Dusená zelenina, volské 
oko ● Šúľance s makom ● Bageta 
Gurmán ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: prešporská, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, ze-
miaková kaša, uhorka ● Kuracie 
prsia na čínsky spôsob, slovenská 
ryža, šalát ● Bageta syrová.

Nedeľa
Polievka: kapustová s údeným mä-
šom, pečivo.
● Bravčový rezeň na zelenine, 
ryža, cvikla ● Hovädzí guláš deb-
recínsky, knedľa ● Bageta Ape  to.

Kvasený alebo kysnutý chlieb? 
Mnoho ľudí v tom rozdiel nevidí a 
slová používa ako synonymá. Roz-
diel medzi nimi je pritom veľký, a 
to nielen v zložení, ale aj v tom, 
aký dopad majú na naše zdravie. 

Kvások nie je žiadnym výmys-
lom modernej kuchyne. Poznali 
ho pred viac ako päť  síc rokmi aj 
v starom Egypte. Postupom času 
sa z našej kuchyne vytra  l najmä 
pre nedostatok času a pre preby-
tok rôznych druhov pečiva v ob-
chodoch. Nemali by sme ho však 
zatracovať, ale práva naopak, opäť 
sa k nemu vrá  ť. 

Aké výhody prináša 
kváskový chlieb

Benefi tov je nespočetne veľa. 
Jedným z najhlavnejších je, že ne-
obsahuje žiadnu chémiu. Zložený 
je len z múky, vody a soli a opro   
pečivu z obchodu neob-
sahuje žiadne éčka, či 
rôzne škodlivé adi  va 
a konzervanty, ktoré 
v konečnom dôsledku 
ani v bežnom pečive 
nie sú potrebné. 

Z toho vyplýva, že je 
aj ľahšie stráviteľný, a 
to aj vďaka baktériám 
mliečneho kvasenia. 
Pri kvasení vzniká ky-
selina mliečna, ktorú 
chlieb prirodzene kon-
zervuje, zlepšuje strá-
viteľnosť a podporuje 
črevnú mikrofl óru, a 
tak aj našu imunitu.
Baktérie z kvásku roz-
kladajú škroby a biel-
koviny, ktoré sú v múke 
prítomné. 

Čo je to kvások?
Aby sme mohli upiecť kváskový 

chlieb potrebujeme kvások. Kvá-
sok je živý organizmus, ktorý je zlo-
žený len z múky a vody. Pri fermen-
tácii týchto dvoch surovín vzniká 
takzvané mliečne kvasenie, ktoré 
je odlišné od kvasenia pri droždí a 
aj niekoľkonásobne dlhšie. Za dlhší 
čas sa však vytvoria kvasinky, ktoré 
pomôžu rozložiť v múke lepok a iné 
ťažko stráviteľné zložky obilia. Pri 
kysnu   z droždia, ktoré bolo ume-
lo vyvinuté, aby urýchlilo proces 
kvasenia, vznikajú batérie takzva-
ného alkoholového kvasenia, ktoré 
častokrát náš organizmus zaťažujú.

Ako si založiť vlastný kvások
Najjednoduchší spôsob ako zís-

kať kvások je poprosiť oň blízku 
osobu, o ktorej vieme, že kváskuje. 
Ak sa rozhodnete, že si chcete kvá-
sok založiť sami, na začiatok potre-
bujete "materský kvások". Ide o 
zmes iba vody a múky, o ktorú sa 
musíte pár dní dôsledne starať.

K založeniu materského kvásku 
potrebujeme: vodu, ražnú celozrn-
nú múku, ražnú chlebovú múku, 
jablko a priehľadnú nádobku – naj-
lepšie zaváraninový pohár. 

1. deň: do zaváraninového pohá-
ra dáme 15 g (približne jedna po-
lievková lyžica) ražnej celozrnnej 
múky a 30 g vody. Pridáme tri malé 
kúsky nakrájaného jablka (bez kôs-
tky) a poriadne zamiešame. Musí 
vzniknúť hustejšia kašička. Takto 
zamiešanú hmotu necháme na 
kuchynskej linke iba s položeným 
vrchnákom 12 hodín. Po 12 hodi-
nách opäť pridáme 15 g celozrnnej 
múky a 30 g vody. Lyžicu od kvásku 
vždy očis  me inou lyžicou a nie 
prstom, aby sa zamedzilo prenese-
niu neželaných baktérií do kvásku. 
Svojmu kvásku môžete kľudne dať 
aj meno (vraj sa im tak lepšie darí). 

2. deň: Už môžete pozorovať 
malé bublinky, ak nie, nič sa ne-
deje, objavia sa nasledujúci deň. 
Opäť prikŕmime 15 g ražnej celo-
zrnnej múky a 30 g vody. Poriadne 
premiešame a necháme s iba po-
loženým viečkom stáť na linke 12 
hodín.

3. deň: opäť kvások „nakŕmime“ 
takým istým množstvom vody a 
múky ako predošlé dni. Tak  ež ne-
cháme odpočívať. Kvások dokrmu-
jeme plus mínus v tú istú hodinu. 
Už môžeme vidieť, ako nám kvások 
pomaly, ale isto narastá. 

4. deň: dajte si pozor, pretože v 
tento deň prichádza zmena múky 
– dokrmujeme ražnou chlebovou 
múkou. V pohári necháme len 60 
g kvásku a jablko vyberieme. Pri-
miešame 30 g vody a 30 g ražnej 
chlebovej múky. Necháme na linke 
oddychovať 12 hodín ako pri pre-
došlých dňoch a následne opäť 
„dokŕmime“ rovnakým množ-
stvom. 

5. až približne 14. deň: počas 
týchto dní kvások kŕmime s 30 g 
vody a 30 g ražnej chlebovej múky, 
dovtedy, kým nebude kvások rásť 
pravidelne. Môžete si fi xkou značiť 
na pohár jeho objem. Ak jeden deň 

zabudneme prikŕmiť, nič sa nede-
je. Skontrolujeme a prikŕmime 
ďalší deň. Pre udržanie štartéru je 
kri  cké, ak ho necháte „hladovať“ 
príliš dlho alebo ho vystavíte príliš-
nému teplu či zime. 

Po 14 dňoch je založený kvások 
už dostatočne kvalitný a vhodný 
na pečenie a varenie. Odoberiete 
z neho potrebné množstvo do re-
ceptu a zvyšok necháte v uzatvo-
renom poháriku v chladničke, kde 
vám vydrží pokiaľ nebudete znova 
piecť. Približne týždeň. Keď budete 
používať kvások do receptu, pla   
pravidlo, že ak použijete dve lyžice 
kvásku, následne musíte do pohá-
rika dať dve lyžice chlebovej ražnej 
múky a dve lyžice vody, zamiešať 
a nechať 12 hodín na kuchynskej 
linke, s položeným viečkom. Po 12 
hodinách viečko uzatvoriť a odložiť 
do chladničky. Ak by ste náhodou 

nepiekli dlhšiu dobu, z kvásku odo-
berte polievkovú lyžicu alebo dve a 
urobte taký istý postup ako pri pe-
čení. Zvyšný kúsok kvásku môžete 
napríklad podarovať ďalšej osobe, 
alebo ho použiť do lievancov, na 
zahustenie omáčok či polievok. 

Majte na pamä  , že ak  vny a 
zdravý kvások má v sebe veľa bub-
liniek a jeho aróma je jemne ovoc-
ná až vínová. Ak kvások zapácha 
ako acetón, nemá v sebe bublin-
ky alebo má na povrchu pleseň či 
vodu. Vtedy je kvások nutné vyho-
diť a nepokúšať sa ho ozdraviť.

Recept na kváskový chlieb 
pre začiatočníkov

Na štartér potrebujeme: 80 g 
ražnej celozrnnej múky, 100 g vody, 
1 PL (30 g) materského kvásku.

Suroviny zmiešame spolu v mis-
ke (najlepšie priesvitnej), prekryje-
me fóliou alebo iným neprievzduš-
ným materiálom. Necháme pri 
izbovej teplote stáť 9 – 12 hodín 

alebo do zdvojnásobe-
nia objemu.

Následne potrebu-
jeme: 400 g pšeničnej 
chlebovej múky, 230 g 
vody, 2 ČL soli.

Postup: Do misky s 
vykvaseným štartérom 
navážime múku, vodu 
a pridáme soľ. V miske 
vymiesime cesto tak, 
aby sa odliepalo od 
s  en misy. 

Cesto prekryjeme fó-
liou a necháme na lin-
ke stáť. Po 1,5 hodine 
kvasenia cesto premie-
sime, aby sme z neho 
vypudili bublinky. Ne-
cháme opäť 1,5 hodi-
ny oddychovať. Cesto 
bude rásť a zväčšovať 

svoj objem. Následne si pomúčime 
pracovnú dosku pšeničnou chle-
bovou múkou. Prekvasené cesto 
vyklopíme na pripravenú dosku a 
poprekladáme ho tak, aby sme z 
neho vymodelovali malý bochník. 
Vytvarované cesto dáme do ošatky 
vysypanej zemiakovým škrobom. 
Spoj cesta musí byť vždy navrchu. 
Ak ošatku nemáte, postačí vhod-
ne veľká miska vystlaná u  erkou 
a vysypaná škrobom. Cesto v ošat-
ke prekryjeme fóliou a necháme 
fi nálne kvasiť pri izbovej teplote. 
Cesto má zdvojnásobiť svoj objem. 
Následne je správne vykvasené a 
pripravené na pečenie.

Zapneme rúru a hneď od začiat-
ku zohrievania umiestnime do rúry 
plech, na ktorom budeme piecť a 
na dno rúry dáte starší plech ale-
bo nádobu, do ktorej budeme liať 
neskôr vodu. Rúru necháme ro-
zohriať aj s plechmi na 250°C na 
programe “horný – dolný ohrev”. 
Chlebík buď pokropíme vodou ale-
bo dáme na spodok vyhriaty plech 
s vodou a urobíme záparu.

Pečieme takto 250°C, horný – 
dolný ohrev 10 minút. Následne 
s  ahneme teplotu na 200°C (ak 
sme robili aj záparu, tak vyberieme 
plech). Už teraz vidíme, ako bude 
chlieb vyzerať po upečení. Nie je 
však ešte dostatočne prepečený. 
Potrebuje ešte 20 minút pri 200°C.

Teda celkovo spolu 30 minút 
pečenia. Chlieb po upečení vy  ah-
neme z rúry a zaklopeme naň zos-
podu. Ak je zvuk zaklopania dutý, 
chlieb je prepečený. V prípade, že 
zvuk dutý ešte nie je, chlieb vrá  -
me do rúry a ešte pečieme pár mi-
nút. Opäť cez zaklopanie zis  me, či 
už je prepečený. Upečený kváskový 
chlieb pre začiatočníkov dáme na 
mriežku a necháme voľne vychlad-
núť. Dobrú chuť. 

Alchýmia zvaná kváskovanie 

Foto aj recept je zo stránky chutodnaty.sk

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Zdravý kvások.            Foto: lorna.sk
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Spomienky 
„Neplačte za mnou, že som odišiel, 
ten pokoj mi prajte, len vo svojich 
srdciach si spomienku na mňa za-
chovajte.“
Dňa 16. augusta uplynuli tri roky 
odvtedy, čo nás navždy opustil 
manžel, otec a starý otec 

Ján KOCHAN z Gašparova. 
S láskou a úctou spomína 

manželka Margita, synovia Du-
šan, Ľubomír a Peter s rodinami

...
„Kto žil v srdciach tých, ktorých 
opustil, ten nezomrel.“
Dňa 24. augusta sme si pripome-
nuli desiate výročie odvtedy, ako 
nás navždy opustil milovaný man-
žel a otec

Ján CIENCIALA z Podbre-
zovej – Štiavničky.

S láskou a úctou spomína manželka 
Irena a syn Tomáš s rodinou

...
„Pozeráme do neba, modlíme sa 
za teba. Osud ti nedoprial s nami 
dlhšie byť, no v našich srdciach 
budeš navždy žiť.“
Dňa 27. augusta si so smútkom v 
srdci pripomenieme druhé výro-
čie úmrtia nášho drahého man-
žela, otca, dedka 

Jaroslava GRACU 
z Hornej Lehoty.

S veľkou láskou na teba spomíname
...

„Hoci si odišiel a niet ťa medzi 
nami, v našich srdciach ostaneš 
stále s nami.“
Dňa 29. augusta uplynie trinásť 
rokov odvtedy, ako nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec 
a starý otec 

Jozef GBÚR z Podbrezovej.
S úctou a láskou spomína 

manželka a synovia s rodinami
...

„Klesli ruky, ktoré pre nás praco-
vali, dotĺklo srdce, ktoré sme mi-
lovali, zhasli oči, utíchol hlas, mal 
si rád život a všetkých nás.“
Dňa 30. augusta uplynie jedenásť 
rokov odvtedy, ako nás navždy 
opustil milovaný syn, otec, brat a 
strýko
Vladimír ŠVANTNER z Valaskej.

S láskou a úctou spomína celá rodina
...

„Čas plynie, tá rana v srdci bolí 
a zabudnúť nedovolí. Prázdny je 
dom, zostal len smútok, bolesť a 
spomienka v ňom.“
Dňa 31. augusta uplynie prvý rok 
od úmrtia manžela, otca a starké-
ho 

Gregora NÚTERA z Jasenia.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichu spomienku.

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina
...

„Milovali sme ju a ona milovala 
nás, tú lásku v našich srdciach ne-
zničí ani čas.“
Dňa 2. septembra uplynie desať 
rokov odvtedy, ako nás navždy 
opus  la milovaná
Žofi a MARKOVÁ z Hornej Lehoty.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami  chú spomienku.

S láskou a úctou spomína najbližšia rodina a známi

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zú-
častnili na poslednej rozlúčke 
s našou milovanou manželkou, 
mamou, starou a prastarou ma-
mou 

Ľudmilou MARUŠKINOVOU 
z Podbrezovej – Štiavničky,

ktorá nás navždy opustila 31. júla 
vo veku 65 rokov.
Úprimne ďakujeme všetkým zúčastneným za kve-
tinové dary a prejavy sústrasti.

Smútiaca rodina

Futbalový tábor prípraviek

Okrem futbalových tréningov de   v tábore navš  vili aj kúpalisko v Podbrezovej, boli na turis  ke pod Skalkou 
či v lesníckom skanzene Vydrovo.            Foto: zpfutbal.sk

Novú sezónu sme odštartovali 23. 
júla prvým tréningom prípraviek 
na futbalovom štadióne v Brezne. 
V týždni od 29. júla do 2. augus-
ta sa uskutočnil futbalový tábor 
FK Železiarne Podbrezová, určený 
pre prípravky. Zúčastnilo sa ho 
tridsaťpäť de  , ktorým sa každý 
deň venovalo päť trénerov. 

Doobedie bolo venované trénin-
govému procesu na futbalovom 
štadióne v Brezne, kde boli de   
rozdelené do dvoch skupín podľa 
ročníkov. Po tréningu nasledoval 
spoločný obed a poobede sme po-
stupne navš  vili lesnícky skanzen 
Vydrovo, boli sme na turis  ke pod 
Skalkou v kyslíkovej dráhe, odohra-
li sme zápas na Skalici a po dva dni 
sme boli na kúpalisku v Podbrezo-
vej. Strávili sme spolu pekný týž-
deň, kde sme si dobre zatrénovali, 
vzájomne sa spoznali a vznikli nové 
kamarátstva. 

Chcem pochváliť všetky de  , že 
sa príkladne správali a každý deň 
bol pekným zážitkom. Ďakujem 
trénerom, že sa venovali našej 
mladej futbalovej generácii a teší-
me sa na ďalšie spoločné futbalové 
zážitky.

Inzerát
Predám 1-izbový byt v Podbre-
zovej, Šupkova štvrť. Tel.: 0907 
813 501.

 
 

   Deň zdravia so zdravotnou poisťovňou  

sa uskutoční v termíne: 
10. septembra 2019 (utorok) v čase od 8.30 do 15. hod. 

v novom závode, v zasadačke ťahárne rúr,  

11. septembra 2019 (streda) v čase od 8.30 do 15. hod. 
v starom závode, v zasadačke budovy energetiky. 

Zdravotná poisťovňa poskytne nasledovné služby: 

 vyšetrenie kvantovým rezonančným analyzátorom, diagnostickým prístrojom, ktorý po ukončení 

testu poskytne až 38 správ o zdraví (vyhodnotí funkcie vnútorných orgánov – pečeň, žlčník, obličky, 

pľúca a iné, vyhodnotí krvný cukor, lipidy, stopové prvky, vitamíny...), monitorovanie vydychovaného 
CO, meranie srdcovej frekvencie, tlaku. 
UPOZORNENIE: Vyšetreniu sa nesmie podrobiť osoba s kovovými implantátmi v tele! 

 poskytnutie informácií o právach a povinnostiach v oblasti zdravotného poistenia, informácie ohľadom 

elektronickej zdravotnej karty, aktivácia ponúkaných služieb v informačnom systéme poisťovne. 

Na vyšetrenie sa nahláste na tel. čísle 5901 v odbore bezpečnosti a životného prostredia u Ing. J. 
Kochanovej. 

Pozývame vás 
- na 4. ročník poduja  a Výstup 
na Šiklov, ktorý sa uskutoční v 
nedeľu, 1. septembra, v rámci 
Podbrezovského kultúrneho 
leta 2019. Zraz účastníkov je 
pred budovou Obecného úradu 
Podbrezová,
- v rovnaký deň, teda 1. sep-
tembra, sa v Brezne na námes   
uskutoční pietny akt pri Lipke 
štátnos   ku Dňu ústavy SR.

V tajničke sa ukrýva citát od slovenského skladateľa Mariána Szulowského.

Ján Straka

Autor:    
PK

napi sa trochu T2 Slovenská pošta címer ústie rieky abvolt volanie o pomoc patriaci ujkovi ciele pri streľbe
pohyb 

vzduchom
zlato (chem.) Krajská rada

osobné zámeno
sedacia poloha 

tela

Armádna súťaž 
umelec. 
tvorivosti
číslovka

lesklý náter

ruský súhlas T4
produkt kráv

európska mena

a iné

Pohonná 
jednotka 

motocykla

kód Bieloruska

lietadlo (zast.)

prerušenie 
dodávky prúdu

T5 T3 indián

nástroj na šitie
ihličnatý strom

osobné zámeno

orgány zraku
Electronic 
Industries 

Association

Pascal (skr.)

plavidlá

pohybuje sa 
vzduchom

Zuzana (dom.)

bľačí, kričí
utápal ma vo 

vode

chyť

predložka

oberačky, 
zbierania

1502 v Ríme
ľudia s bielou 

pokožkou

vo svojom dome

7 v Ríme

malé ucho

obec na Liptove 
(Vyšná a Nižná)

ukazovacie 
zámeno

šofér

želá

záhrada zvierat
tečie (čes.)

EČV Bratislavy

požívaj tekutinu

závidieť (angl.)

Electronic Arts

knokaut (skr.)
papuľa, tlama

citoslovce 
bolesti

existovali

časť tváre

mužské meno

dvojhláska

Technická 
príprava

balkánec

Pomôcky: BLR, 
ENVY

deciliter

sodík (chem.)

EČV 
Námestova

Oľga (dom.)

končatina

malé hriadele

znížený tón E

spodok nádoby T1 krop rosou

severský 
kopytník

označenie 
diabetických 

potravín
anglický súhlas listnatý strom
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Ing. Pavol Kühnel

Po vysokom domácom víťazstve tesná prehra
Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

Nicolas Mejri patril medzi najak  vnejších hráčov na ihrisku.         Foto: A. Nociarová

FK Železiarne Podbrezo-
vá – MFK Tatran Liptov-

ský Mikuláš 4:0 (1:0)

Góly: 21. Hric, 54. 
Mejri, 62. Straňák, 
76. Špyrka.

V štvrtom kole 
sme v domácej Zelpo 
aréne privítali fut-
balistov Liptovského 
Mikuláša. Prvú šancu 
zápasu mali hos  a, 
keď už v 4. minúte po 
prudkom priamom 
kope Káčeríka lopta 
skončila vedľa žrde našej brány. 
Skóre zápasu otvoril v 21. minúte 
Hric, keď sa po štandardnej situá-

cii a niekoľkých dorážkach dostal k 
lopte a zo šies  ch metrov prepálil 
s pomocou teču brankára Gábriša. 
V 39. minúte vletel do šestnást-
ky hos   z pravej strany Mejri, no 
zblízka napálil len do bočnej siete. 
V 43. minúte mali obrovskú šan-
cu hos  a, no osamotený Laura po 

centri zľava nezakončil 
presne. V úplnom zá-
vere polčasu sme ešte 
predviedli rýchly brejk, 
k zakončeniu sa dostal 
ak  vny Galčík, no Gáb-
riš jeho úmysel vys  hol. 
Naši futbalis   o domi-
nantnom víťazstve roz-
hodli v druhom polčase, 
keď sa krásnymi gólmi 

postupne presadili Mejri, Straňák 
a po najkrajšej akcii zápasu aj strie-
dajúci Špyrka.

Vladimír Veselý, tréner Podbre-
zovej: „Sme veľmi radi za  eto tri 
body, keďže predchádzajúce dva 
zápasy sme nezvládli. Úvod stret-
nu  a bol nervózny. Predsa len, 
chalani mali v podvedomí  e dva 
predchádzajúce zápasy. Ale po 
úvodnom góle a množstve šancí sa 
chalani uvoľnili, v druhom polčase 
pridali ďalšie pekné góly a rozhodli 
o našom víťazstve.“

FK Železiarne Podbrezová: Macej 
– Viazanko, Mizerák, Straňák, Mej-
ri (71. Ďatko), Pastorek (66. Špyr-
ka), Paraj, Chvátal, Hric, Galčík (79. 
Šulc), Marcin.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš: 
Gábriš – Krčík, Gerát, Bartoš, Staš 
(74. Lukáč), Nemergut, Káčerík (87. 
Porubän), Čery, Laura (71. Kotora), 
Kucharčík, Krčík.

V domácom zápase s Liptovským Mikulášom sme sa z gólu radovali štyrikrát.                  Foto: A. Nociarová

KFC Komárno – FK 
Železiarne Podbrezová 

1:0 (0:0)
Gól: Varjas.

Po domácom víťazstve nad Lip-
tovským Mikulášom nás v piatom 
kole privítali futbalis   Komárna na 
ich trávniku. Hneď v úvode zápa-
su sa snažili domáci ohroziť našu 
bránu, no strela z vyše dvadsia  ch 
metrov šla vysoko nad. V 11. mi-
núte sme sa po nakopnutej lopte 
z vlastnej polovice dostali až do 
šestnástky súpera, no domáci ob-
ranca v poslednej chvíli odkopol 
loptu pred nabiehajúcim Chváta-
lom. V 32. minúte sa po rohovom 
kope dostali do šance futbalis   Ko-
márna, no naša obrana zblokovala 
strelu domáceho hráča. Po zmene 
strán v 64. minúte vyslal ďaleko-
nosnú strelu z priameho kopu do-
máci futbalista, no mieril nepres-
ne. O štyri minúty neskôr sa do 
náznaku šance dostali aj naši hráči, 
no pozorná obrana súpera nás do 
zakončenia nepus  la. V 74. minúte 
zahrávali domáci opäť priamy kop, 
tentokrát z pravej strany hranice 

šestnástky. Po nastrelení múru sa 
lopta odrazila k útočiacemu hráčo-
vi, ktorý vystrelil z prvej a jeho te-
čovaná strela skončila na ľavej žrdi 
našej brány. V 84. minúte sa po ro-
hovom kopu do zakončenia dostal 
Leško, jeho strela bola zblokovaná. 
V nadstavenom čase po centri z 
priameho kopu hlavičkoval hráč 
Komárna tesne pod brvno, brankár 
Macej jeho pokus vyrazil na roh. Z 
následného roku rozhodol hlavič-
kou zápas domáci Varjas.
Vladimír Veselý, tréner Podbre-
zovej: „Zápas sme nezvládli, no 
bol to celkove zlý zápas z obidvoch 
strán. Bolo tam veľa súbojov, na-
kopávaných lôpt, faulov a preruše-
ní. Bolo to o jednej šanci, o jednej 
štandardnej situácii, ktorú sme 
bohužiaľ nezvládli a v závere sme 
inkasovali.“
KFC Komárno: Ásványi – Pi  ner, 
Varjas, Ondruš, Končal, Šimko, Kre-
la (87. Begáň), Holík (69. Mikeš), 
Pinte, Bayemi, Kneževič (78. Kol-
lár).
FK ŽP: Macej – Viazanko, Mizerák, 
Straňák, Mejri (59. Šulc), Pastorek 
(75. Špyrka), Paraj, Chvátal, Hric, 
Galčík (78. Leško), Marcin.

Trinásty ročník medzinárodného turnaja ŽP Cup
Počas tre  eho augustového ví-
kendu sa v Podbrezovej uskutoč-
nil už trinásty ročník medziná-
rodného kolkárskeho turnaja ŽP 
Cup, ktorého výsledky sa zapo-
čítavajú do svetového rebríčka 
WNBA-NBC. Turnaj 
organizujeme v rám-
ci prípravy na novú 
sezónu a je dobrou 
previerkou sily zú-
častnených druž-
s  ev. Pozvaní boli 
hráči z macedónske-
ho Skopje, maďarskí 
kolkári zo Szegedu a 
výber Srbska. 

Kvalifi kácia do 
hlavného turnaja prebiehala od 
začiatku augusta a šesť najlepších 
sa predstavilo ako jedno z nastúpe-
ných družs  ev. Tohtoročný výber 
bol mimoriadne kvalitný a potrá-
pil favoritov. Zišli sa tu dvaja českí 
(Bína, Endršt) a traja slovenskí re-
prezentan   (Ivančík, Kozák a Šin-
tál), šestku doplnil Fol  n zo Šariša.

V sobotu sa hrala súťaž druž-
s  ev. Výber kvalifi kantov sa od za-
čiatku držal na prvej priečke a až 
v poslednej runde podľahli tlaku 
Maďarov a nášho „áčka“. Szeged 

vy  ahol na prvú priečku vynikajúci 
výkon maďarského reprezentanta 
Norberta Kissa keď ako jediný pre-
kročil 700 bodovú hranicu (706). 
Dlho mu dobre sekundoval náš Erik 
Kuna (679) avšak Kiss bol nastave-
ný výborne. Títo dvaja kolkári boli s 
výrazným náskokom od ostatných 

aj v čele jednotlivcov.
Výsledky družs  ev: 1. 
Szeged – 3772, 2. ŠK 
Železiarne Podbrezová 
„A“ – 3752, 3. Výber 
kvalifi kácie – 3751, 4. 
Srbsko – 3652, 5. Skopje 
– 3510, 6. ŠK Železiarne 
Podbrezová „B“ – 3441.
ŠK Železiarne Podbre-
zová „A“: Vadovič 605, 
Tepša  619, Pašiak 602, 

Nemček 622, Ćalić 625 a Kuna 679.
ŠK Železiarne Podbrezová „B“: 
Dziad 572, Kysleica 593, Malček 
552, Balco 558, Herich 608 a Švan-
tner 558.

V nedeľu na fi nále jednotlivcov 
nastúpilo už len dvanásť najlepších 
hráčov zo soboty a po súčte oboch 
výkonov sa stanovilo poradie. Sú-
ťaž suverénne ovládol Norbert Kiss 
(v súčte 1389) pred naším Kunom 
(1290) a Ivančíkom (1273). Z na-
šich hráčov ešte Nemček skončil na 
6. mieste a Ćalić bol desiaty. Aj tento rok štartovali na medzinárodnom kolkárskom turnaji ŽP Cup kvalitní hráči.             Foto: I. Kardhordová

Druhý septembrový víkend sa 
začínajú ligové kolkárske súťaže. 
Naši kolkári začali s prípravou už 

v druhej polovici júla. Muži budú 
štartovať v Interlige (česko-sloven-
ská súťaž), extralige a 1. lige vý-

chod, ženy v slovenskej extralige a 
dorastenci majú vo svojej lige dve 
družstvá „A“ a „B“.


