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Deň, kedy človek zvíťazil nad prírodným živlom

M e d z i n á r o d n ý  s t r o j á r s k y  v e ľ t rh  v  B r n e
p r e d s t a v í  v í z i u  p r i e m y s l u

Na 61. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 
(MSV) v Brne sa predstaví viac ako 1 600 vystavovateľov 
z celého sveta. Nebudú medzi nimi chýbať ani Železiarne 
Podbrezová.

Veľtrh patrí k najväčším v strednej Európe a tento rok sa 
koná od 7. do 11. októbra. Na MSV budú mať zastúpenie aj 
slovenské firmy, a to naprieč viacerými strojárskymi odbor-
mi. 

Postupujúca digitalizácia vo všetkých oblastiach ľudskej 
činnosti prináša stále nové a vyspelejšie modely výroby. Po-
kročilou ukážkou digitálnej transformácie bude tohtoročná 
špeciálna expozícia v pavilóne A1 s názvom Digitálna tová-
reň 2.0. Záujemcovia tu prostredníctvom prezentácií spoz-
najú princípy digitalizácie výroby i jednotlivé výrobky, ná-
stroje a riešenia. Veľtrhu sa zúčastní aj spoločnosť Microsoft.

Železiarne Podbrezová a.s. spolu s ŽP Trade Bohémia a.s. 
budú vystavovať, ako tradične, v pavilóne V., stánok č. 128. 
Návštevníci uvidia aj interaktívnu výstavu zameranú na digi-
talizáciu priemyslu a rad konferenčných i networkingových 
akcií, ale bude predstavená aj vízia priemyslu. 

Pred štyridsiatimi piatimi rokmi postihla podbrezovské železiarne povodeň, 
akú dosiaľ Horehronie nezažilo

Bolo 21. októbra 1974. Mohlo sa 
zdať, že to bol pondelok ako každý 
iný, a predsa si ho podbrezovské de-
jiny budú pamätať navždy. Veľká po-
vodeň dostala celý starý závod pod 
vodu a odstavila od pitnej vody a 
elektriny Podbrezovú, Skalicu, Hnus-
no a časť Lopeja.
   „Menšie jarné povodne tu bývajú 
každoročne a tie jesenné nie sú až tak 
nebezpečné,“ hovorili si zamestnanci 
a obyvatelia Podbrezovej, keď dlho-
trvajúce dažde nasýtili pôdu natoľko, 
že ostala na povrchu. Bežne sa stáva-
lo, že zatopilo nižšie položené motory 
v rúrovni, a tak ich zamestnanci vy-
ťahovali hore. Mysleli si, že najhoršie 
je za nimi a postupne prestane pršať 
a voda klesne. Nestalo sa tak. Októ-
ber 1974 bol na dažde mimoriadne 
„prajný“. 

Minúta po minúte  
   Voda začala prvýkrát stúpať v nede-
ľu, 20. októbra. Krátko po 15. hodine 
upozorňuje dispečing rúrovňu. 
   Pár minút pred 18. hodinou odišlo 
služobné auto pre údržbárov, ktorí 
riešili záchranné práce v rúrovni. 

   O 20. hodine dispečing hlásil vyso-
kú hladinu Bystrianky a do terénu vy-
razili aj hasiči. Prvou zastávkou bola 
hydrocentrála v Piesku, ktorej hrozilo 

zatopenie. 
   Krátko po 21.30 hod. údržba opäť 
žiadala ďalšie posily. 
   Pár minút po 22. hodine dispečing 
upozorňoval na ďalšie stúpanie Bys-
trianky aj Hrona. Zatiaľ hladina Hro-
na nepresiahla koryto fabriky, takže 
najvyšší stupeň pohotovosti nebol 
potrebný. 
   V noci, z nedele na pondelok, vy-
zerala situácia v rúrovni zle. Čerpanie 
vody spod zdvihnutých motorov ne-
pretržite pokračuje. 
   O 5.15 hod., v pondelok ráno, zača-
la byť situácia kritická. Nádvorie pie-
sockej hydrocentrály bolo pol metra 
pod vodou.
   O desať minút neskôr udrela spod-
ná voda do riaditeľskej budovy a v 
pivnici bolo najmenej tridsať centi-
metrov vody. 
   O 5.45 hod. dispečing oznámil, že 
koryto Hrona prekročilo dva metre a 
stúpa aj naďalej. K tomu, aby sa vy-

lialo, ostávalo jeden a pol metra. 
   O šiestej hodine ráno bola v rúrovni 
odstavená výroba, ostatné prevádz-
karne zatiaľ fungujú. 

Situácia sa stupňuje
   O siedmej hodine ráno zasadla po-
vodňová komisia, ktorá rozdelila úlo-
hy, čo v prípade vyliatia Hrona. Stále 
ešte ostávalo jeden a pol metra a 
verilo sa, že dažde ustanú. Doobeda 
však voda opäť stúpala a ostával po-
sledný meter k vyliatiu koryta. Prvá 
zmena ešte valcovala podľa plánu, tá 
poobedňajšia stavala ochranné opat-
renia. Zamestnanci plnili vrecia pies-
kom a zatarasovali nimi vchody. Prek-
vapila ich však spodná voda, ktorá 
začala zaplavovať kanály. Keď videli, 
že z pecí šľahajú plamene, vedeli, že 
je zle. Odčerpávanie nestačilo, voda 
sa dostala aj k zdvihnutým motorom. 
O 15.10 hod. vyplo všetky valcova-

Pohľad na zaplavený starý závod po poklese vody. Foto: archív redakcie

Povodeň spôsobila veľké škody. Na fotografii cesta k vstupnej bráne starého závodu.                                Foto: archív redakcie

Vyjadrite svoj názor
a vyhrajte víkendový
wellness pobyt 

V 18. čísle Podbrezovana sme 
vás informovali o výsledkoch, 
ktoré prinieslo zasadnutie 
stravovacej komisie. Jednou zo 
stanovených úloh bolo vypra-
covanie prieskumu spokojnos-
ti, ktorý bude slúžiť k preve-
reniu záujmu o stravovanie. V 
prieskume máte možnosť vy-
jadriť svoj názor a taktiež napí-
sať návrhy na zlepšenie chodu 
jedální. Pre jedného z vás je 
pripravená výhra – víkendový 
wellness pobyt v hoteli Stupka 
pre dve osoby. Cenu venovala 
personálna riaditeľka Ing. Má-
ria Niklová.

Stredné opravy
vodných elektrární

Stredné opravy technologic-
kého zariadenia vo vodných 
elektrárňach sú každoročne 
vykonávané v začiatku jesen-
ných mesiacov, spravidla to 
býva koniec augusta a sep-
tember. V tomto období sa po-
číta s klesajúcimi  množstvami 
vody v Hrone a na ostatných 
vodných tokoch, čo sa úmerne 
prejaví aj na poklese vo výrobe 
elektrickej energie vo vodných 
elektrárňach.

Notebooky pre prvákov

Dňa 24. septembra žiaci prvých 
ročníkov Súkromného gymná-
zia Železiarne Podbrezová (SG 
ŽP), ktorí študujú profilácie 
informatika a STEAM dostali 
nové notebooky. Táto tradícia 
trvá už dvanásť rokov. Sláv-
nostné odovzdávanie notebo-
okov otvorila riaditeľka SG ŽP 
PaedDr. Katarína Zingorová.

Druhá futbalová liga

V desiatom kole sme na do-
mácom trávniku privítali Bar-
dejov. Prvá veľká šanca prišla 
v 12. minúte, keď po peknej 
prihrávke od Chvátala mieril 
Galčík sám pred bránou vyso-
ko nad. V dobrom výkone sme 
pokračovali, čoho výsledkom 
bola strela Špyrku, ktorú za-
stavila obrana Bardejova až na 
bránkovej čiare.

Majstrovstvá Slovenska
v letnom biatlone

V dňoch 7. – 8. septembra 
sa v Predajnej uskutočnilo 
3. kolo Viessmann pohára v 
letnom biatlone. V sobotu 
boli na programe rýchlostné 
preteky so štafetovou streľ-
bou, v nedeľu boli preteky s 
hromadným štartom zároveň 
Majstrovstvami Slovenska v 
letnom biatlone pre rok 2019.

ŠK ŽP čítajte na strane 8
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organizačné normy

Smernica S-011/2019
revízia 2, zmena 0

Vnútorný systém preverovania ozná-
mení protispoločenskej činnosti

Smernica S-269/2017
revízia 4, zmena I Požiarny štatút ŽP a.s.

Smernica S-327/2019
revízia 2, zmena I

Vyhradené elektrické zariadenia - vy-
konávanie odborných prehliadok a od-
borných skúšok

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva  ŽP a.s.

rozhodnutie  č. 05/2019 Zasielanie informácie o skončení pra-
covného pomeru zamestnancov

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

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

rozhodnutie č. 20/2019
Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. v 
prevádzkarňach valcovňa bezšvíkových 
rúr a ťaháreň rúr od 14. septembra 2019

Právny odbor – referát organizácie
 a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Ing. Soňa roštárová

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Žele-
ziarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v 
zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je 
nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.  

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako doku-
ment  D-05/2019 Vestník – Individuálne riadiace akty, informač-
né akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v  elektro-
nickej forme na nižšie uvedenej adrese.

 V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej 
legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v pred-
chádzajúcom mesiaci. V septembri boli zverejnené:

Obnova budovy Odborného učilišťa
 internátneho vo Valaskej je dokončená

Po niekoľkoročných prípravách 
na získanie nenávratného finan-
čného príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a in-
vestičných fondov európskej únie 
v operačnom programe Kvalita 
životného prostredia, sme rea-
govali na výzvu zameranú na zní-
ženie energetickej náročnosti pri 
prevádzke verejných budov. 

Deň „D“ nastal 19. marca 2019, 
kedy boli začaté práce na obnove 
budovy Odborného učilišťa inter-
nátneho vo Valaskej (OUI Valaská) 
firmou MAKE TECHNOLOGY spol. 
s.r.o. z Bratislavy. 

V rámci prác na obnove školy, 
ktorých poskytovateľom je Mi-
nisterstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky – v zastúpení 
Slovenskou inovačnou a energe-
tickou agentúrou, boli uskutočne-
né nasledovné práce: 
- Zateplenie fasády a strechy bu-
dovy
- Výmena okien
- Obnova elektrickej siete so zabu-
dovaným úsporným LED osvetle-
ním
- Obnova vykurovacieho systému 
- Obnova rozvodov teplej a stude-
nej pitnej vody
- Obnova bleskozvodov
- Vzduchotechnika – zabudovanie 
rekuperačných jednotiek výmeny 
vzduchu
- Fotovoltické panely – ako zdroj 
obnoviteľnej energie

- Systém merania a regulácie spot-
rebovanej energie

Realizáciou hore uvedených 
opatrení bola budova školy zara-
dená do energetickej triedy A1, v 
globálnom ukazovateli – primár-
na energia. Súbor zrealizovaných 
opatrení prinesie ročnú úsporu 
primárnej energie 80,9 percenta 
oproti spotrebe  energie pred ob-
novou budovy školy.

Prestavaná budova je priprave-
ná na kolaudačné konanie, kto-
rého kladným rozhodnutím bude 
prevzatá do užívania.

Práce na obnove školy pre ve-
denie OUI Valaská ešte nekončia. 
Je na škodu veci, že do výzvy o 
nenávratný finančný prostriedok 
(NFP) neboli zahrnuté prostriedky 
na maľovanie vnútorných priesto-
rov, strechy školy a zabezpečenie 
tieniacej techniky okien. Rovnako 
školské dielne nesplnili kritéria 
stanovené výzvou na získanie NFP.

Teší nás, že sme mohli pomôcť aj 
pri ochrane životného prostredia, 
a to nielen znížením emisií, ale aj 
ochranou vtáctva, konkrétne daž-
ďovníka tmavého, ktorý v čase 
fasádnych prác hniezdil na odkva-
povej rímse budovy. Po dohode so 
Štátnou správou na ochranu príro-
dy boli pre vtákov, rovnako ako aj 
pre netopierov, vytvorené vo fasá-
de vletové otvory. 

Počas prípravy, aj počas sta-
vebných prác, sme sa stretávali s 
nekonečným množstvom problé-
mov a prekážok, ktoré sme museli 
bezprostredne riešiť. Poďakovanie 

patrí projektovým manažérom zo 
Slovenskej energetickej a inovač-
nej agentúry, zhotoviteľovi – firme 
MAKE TECHNOLOGY, podpornému 
tímu – stavebnému dozoru Ing. 
Pavlovi Ilovičovi a externému ma-
nažérovi z občianskeho združenia 
Zvolensko OZ, Okresnému úradu v 
Banskej Bystrici, Obecnému úradu 
Valaská a obyvateľom Valaskej za 
ich trpezlivosť, ďalej všetkým žia-
kom a ich rodičom za ústretovosť 
pri organizačných zmenách na 
vyučovaní a v neposlednom rade 
všetkým zamestnancom OUI Va-
laská, ktorí pri realizácii diela ne-
zištne pomáhali. 

Sme presvedčení, že zdarným 
ukončením všetkých prác a roz-
hodnutí s tým spojených, prinesie 
vynovená budova vyššiu kvalitu vo 
výchovno-vzdelávacom procese, 
ale i vyššiu kvalitu životného pro-
stredia aj v rámci obce Valaská.

Tento projekt je podporený z 
európskych štrukturálnych a in-
vestičných fondov – eŠIP, v rámci 
operačného programu Kvalita ži-
votného prostredia 
Názov projektu: Zníženie energe-
tickej náročnosti budovy oUI vo 
Valaskej 
Začiatok realizácie projektu: ma-
rec 2019 
Trvanie projektu: 6 mesiacov 
riadiaci orgán pre oP KŽP: Minis-
terstvo životného prostredia
Sprostredkovateľský orgán: Slo-
venská inovačná a energetická 
agentúra

Platnosť PZP bude od 1. októbra 
preukazovaná už iba zelenou kartou

od októbra budeme povinné 
zmluvné poistenie (PZP) vozidla 
preukazovať už iba zelenou kar-
tou. Vodiči by si mali skontrolo-
vať, či ju majú.

Novela zákona zrušila vydávanie 
bielych kariet, ktoré potvrdzovali 
platnosť PZP iba na území Sloven-
ska. Tzv. „biela karta“ bola doteraz 
dokladom o poistení vozidla, ktorý 
vydala každému poistencovi pois-

Zdroj: TaSr

Mgr. Juraj Hlaváč + foto 
riaditeľ OUI Valaská

ťovňa a ktorý potvrdzoval platnosť 
PZP. Každý poistenec ju teda musel 
mať pri sebe. Bola však platná iba 
na území SR. Medzinárodná karta 
automobilového poistenia – tzv. 
„zelená karta“, má na rozdiel od 
bielej medzinárodnú platnosť. Po-
isťovne dlhodobo upozorňovali na 
to, že vydávanie bielych kariet je 
zbytočnou administratívou, pre-
tože zelená karta potvrdzuje stále 
to isté povinné zmluvné poistenie, 
ktoré si vodiči uzatvorili. Od 1. ok-

tóbra tak už poisťovne nebudú 
musieť vystavovať pri uzavretí po-
istenia aj bielu kartu.

Podľa nových pravidiel budú 
mať vodiči povinnosť nosiť pri 
sebe iba zelenú kartu. Tou budú 
preukazovať platnosť PZP, ak ich 
napríklad zastaví policajná hliadka. 
Preukazovať sa ňou budú aj pri pri-
hlasovaní vozidla na dopravnom 
inšpektoráte. Pri zániku PZP bude 
klient povinný vrátiť už iba zelenú 
kartu.
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Stredné opravy boli vykonané 
vo všetkých vodných elektrárňach Klub 500 ocenil 

návrh podpory 
nájomného bývania 
pre zamestnancov

Zdroj: TaSr

HC Piesok - čistenie hate Štiavnička od nánosu piesku

Stredné opravy technologického 
zariadenia vo vodných elektrár-
ňach sú každoročne vykonávané 
v začiatku jesenných mesiacov, 
spravidla to býva koniec augusta 
a september. V tomto období sa 
počíta s klesajúcimi  množstvami 
vody v Hrone a na ostatných vod-
ných tokoch, čo sa úmerne prejaví 
aj na poklese vo výrobe elektrickej 
energie vo vodných elektrárňach.

   Aj v tomto roku boli stredné 
opravy vo vodných elektrárňach – 
hydrocentrálach Piesok, Dubová, 

Jasenie a malej vodnej elektrárne 
Predajná vykonané koncom augus-
ta a v septembri.V priebehu opráv 
boli zrealizované naplánované 
údržbárske práce na strojnom a 
elektrickom zariadení elektrární a 
vtokových zariadeniach –hatiach.

Hydrocentrála Piesok
   V hydrocentrále Piesok bola 
stredná oprava vykonaná od 19. do 
23. augusta. 
   Na strojnom zariadení boli práce 
zamerané na kontrolu rozvádzacích 
lopatiek a obežných kolies turbíny, 
puzdier upchávok, kontrolu ložísk, 
ložiskových domcov a samotnú vý-

Milan Medveď + foto
vedúci strediska energetika, starý závod

HC Jasenie – oprava betónových pilierov v hati Lomnistá

HC Dubová – generátor číslo 1 a 2

HC Dubová – kontrola privádzača v Lopeji

HC Piesok – kontrola rozvádzacích lopatiek v turbíne

menu oleja v ložiskách. Na potrub-
ných rozvodoch vody pre ovládanie  
guľového šupátka boli vymenené 
uzatváracie armatúry. 
   Na elektrickom zariadení sme sa 
zamerali na kontrolu a vyčistenie 
vinutia generátorov, opravu izolá-
cie vinutia, revíziu rozvodní 6 ki-
lovoltov a 0,4 kilovolta (vyčistenie 
zbernicového systému a izolátorov, 
kontrolu a dotiahnutie prúdových 
spojov, revíziu výkonových vypí-
načov, doplnenie, resp. výmenu 
trafooleja vo vypínačoch a trans-
formátoroch vlastnej spotreby, 
odstránenie zistených závad z ter-
movízie). Po revízii elektrického za-

riadenia bol zmeraný izolačný stav 
vinutia generátorov a vn káblov.
V hati Bystrá a Štiavnička boli vyko-
nané nevyhnutné práce na oprave 
betónových častí. Hať Štiavnička 
bola vyčistená – vybagrovaná od 
nánosu piesku.
   Na vodojeme Diel bol opravený 
čistiaci stroj, kde boli vymene-
né poškodené články reťaze. Boli 
skontrolované a opravené sacie 
koše na výtokovom potrubí úžit-
kovej vody pre starý a nový závod 
Železiarní Podbrezová.

Hydrocentrála Dubová
   V hydrocentrále Dubová a v ma-

lej vodnej elektrárni Predajná bola 
stredná oprava vykonaná od 2. do 
6. septembra.
   Na strojnom zariadení boli prá-
ce zamerané na kontrolu a nasta-
venie tiahel rozvádzacích lopatiek, 
kontrolu hydrauliky, kontrolu stavu 
ložísk, výmenu oleja v regulátore 
generátora č. 1 a č. 2.
   Na elektrickom zariadení boli prá-
ce zamerané na kontrolu a vyčis-
tenie vinutia generátora č. 1 a č.2, 
opravu poškodenej izolácie vinutia, 
revíziu rozvodne 22 kilovoltov a 0,4 
kilovolta (vyčistenie zbernicového 
systému a izolátorov, kontrola a do-
tiahnutie prúdových spojov, revízia 
výkonových vypínačov, odstráne-
nie zistených závad termovíziou).

   Na vtokovom zariadení hať Lopej 
bola vykonaná oprava čistiaceho 
stroja, kde boli vymenené poško-
dené články reťaze, vodiace kolesá 
a stieracie gumy na škrabkách. Po-
čas opravy bol vyčistený – vybagro-
vaný usadzovací bazén od nánosu 
piesku a bola vykonaná oprava be-
tónových častí prívodného kanála 
– od hornej hate pod spodnú hať v 
Lopeji.
   V malej vodnej elektrárni Predaj-
ná bol vyčistený usadzovaní bazén 
od nánosu piesku, skontrolované 
články reťaze na čistiacom stroji a 

poškodené články boli vymenené.
Na privádzači Lopej – Dubová boli 
vyčistené odpieskováky, skontrolo-
vané a premazané mechanizmy na 
odkaľovacích šupátkach, skontrolo-
vaný stav betónových častí privá-
dzača a jednotlivých šácht. 

Hydrocentrála Jasenie
   Stredná oprava v hydrocentrále 
Jasenie bola vykonaná od 16. – 20. 
septembra.
   Na strojnom zariadení obidvoch 

Peltonových turbín bol skontro-
lovaný stav ložísk, výmena olejo-
vej náplne a boli skontrolované 
upchávky ihlových uzáverov turbín. 
Na rotačných budičoch pre gene-
rátor č. 1 a č. 2 bola skontrolovaná 
hydraulická časť regulátora a vyme-
nená olejová náplň.
   Na elektrickom zariadení boli prá-
ce zamerané na kontrolu a vyčiste-
nie vinutia generátora č. 1 a č. 2, 
revíziu rozvodní 22 kilovoltov a 0,4 
kilovolta (vyčistenie  zbernicového 
systému a izolátorov, kontrolu a do-
tiahnutie prúdových spojov, revíziu 
výkonových vypínačov a transfor-
mátorov, odstránenie závad ziste-
ných termovíziou). 
   Na výtokových kanáloch od elek-

trárne boli opravené poškodené 
betónové časti kanála a bola vyme-
nená drevená výplň na stavidlách.
Na vtokových zariadeniach Bauko-
vá, Biele vody bola skontrolovaná 
drevená výplň stavidiel a premaza-
né mechanizmy stavidiel.
   V hati Lomnistá bola vykonaná 
oprava poškodených betónových 
pilierov hate externou firmou. 
   Vo vodojeme Rígeľ bola vyčiste-
ná komora od Lomnistej od nánosu 
blata. V komore od Lomnistej boli 
skontrolované dilatačné špáry. Dve 
dilatácie boli urobené kompletne 

nanovo, kde bola výplň dilatácie 
realizovaná novou technológiou. 
   Poďakovanie za odvedenú prácu 
na stredných opravách elektrár-
ní patrí všetkým zamestnancom 
prevádzkarne energetika, ktorí sa 
opráv zúčastnili. Ďalej chcem po-
ďakovať zamestnancom odboru 
technicko-investičného rozvoja, 
ktorí zabezpečili opravu betóno-
vých častí hate Lomnistá a opravu 
dilatačných špár na vodojeme Rí-
geľ.

   Klub 500 ocenil návrh koaličnej Slo-
venskej národnej strany, podľa ktoré-
ho by zamestnávatelia mohli stavať 
podnikové byty a tie by bez rozdielu 
mohli prideľovať svojim zamestnan-
com a ich rodinám. 
   Koncom septembra o tom infor-
movalo združenie Klub 500, ktorého 
členovia zamestnávajú viac ako 500 
zamestnancov.
   „Kvalitné bývanie môže byť dôleži-
tým faktorom pri rozhodovaní, či sa 
zamestnanec vráti aj s celou rodinou 
napríklad z Bratislavy späť do rodné-
ho regiónu. Alebo dostupné, slušné 
bývanie rozhodne, že sa neodsťahu-
je do Bratislavy a ostane v rodnom 
meste,“ vysvetlil výkonný riaditeľ Klu-
bu 500 Tibor Gregor. Združenie oce-
nilo aj ustanovenie, podľa ktorého 
budú môcť zamestnávatelia stavať a 
ponúkať nájomné byty v štandardnej 
veľkosti a nie ubytovne bunkového 
typu.
   Uvítali tiež, že podľa spomínaného 
návrhu o inštitúte podnikových bytov 
by na takýto nájomný byt mohli mať 
nárok zamestnanci bez rozdielu výš-
ky príjmu a poskytnutie nájomného 
bývania nebude považované za ne-
peňažný príjem zamestnanca. Teda 
títo ľudia nebudú zaťažení ďalšou 
daňou.
   Predseda Klubu 500, Vladimír So-
ták, v tejto súvislosti dodal, že táto 
problematika mohla byť vyriešená 
skôr. „Žiaľ, niektorí pracovníci Minis-
terstva dopravy a výstavby SR v mi-
nulosti blokovali podporu výstavby 
nájomných bytov.“
   Klub 500 preto verí, že návrh nájde 
podporu aj u ostatných koaličných 
partnerov a poslancov parlamentu.
Zavedenie inštitútu podnikových by-
tov je jedným z deviatich návrhov, 
ktoré chce SNS predložiť na októb-
rovom rokovaní Národnej rady SR. 
Opatrenie sa má týkať firiem, ktoré 
zamestnávajú štyridsaťdeväť a viac 
zamestnancov. Zamestnávatelia 
budú mať možnosť stanoviť výšku 
nájomného a zvýhodniť zamestnan-
ca nájomným takým spôsobom, že 
ho to nebude zaťažovať daňami a od-
vodmi.  Takéto byty budú môcť byť 
odpredané zamestnancovi po desia-
tich rokoch.

Zdroj: sme.sk

   Americký prezident Donald Trump 
je po rokovaniach na expertnej úrov-
ni vo washingtone stále neústupný. 
Navyše čínska delegácia skrátila svo-
ju návštevu v USA a zrušila návštevu 
farmárov v Montane a Nebraske.
   Koncom septembra v Bielom dome 
vyhlásil, že nepotrebuje uzavrieť do-
hodu pred prezidentskými voľbami, 
ktoré sa budú konať v novembri 
2020. Dôležitejší než malý úspech je 
pre neho komplexná dohoda. "Chce-
me komplexnú dohodu," povedal. 
Newyorská burza po Trumpových 
vyjadreniach oslabila a uzavrela so 
stratou, keďže obchodná vojna me-
dzi USA a Čínou zhoršuje vyhliadky 
globálnej ekonomiky.
   Keď Trump pred vyše rokom začal 
obchodnú vojnu, tvrdil, že je ľah-
ké vyhrať takýto konflikt. Americká 
vláda odvtedy ohlásila a sčasti aj 
zaviedla clá na čínske tovary v cel-
kovej hodnote okolo 500 miliárd 
USD (453,31 miliardy eur), na ktoré 
Peking zareagoval odvetnými opat-
reniami.

Ukončenie obchodnej 
vojny medzi USA a 

Čínou je v nedohľadne
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V 18. čísle Podbrezovana sme vás informovali o 
výsledkoch, ktoré prinieslo zasadnutie stravovacej 
komisie. Jednou zo stanovených úloh bolo vypra-
covanie prieskumu spokojnosti, ktorý bude slúžiť 
k prevereniu záujmu o stravovanie. V prieskume 
máte možnosť vyjadriť svoj názor a taktiež napísať 
návrhy na zlepšenie chodu jedální. Pre jedného z 
vás je pripravená výhra – víkendový wellness po-
byt v hoteli Stupka pre dve osoby. Cenu venovala 
personálna riaditeľka Ing. Mária Niklová.

Prieskum je rozdelený do dvoch častí. V prvej nás 
bude vo všeobecnosti zaujímať, či navštevujete ŽP 
Gastroservis a akou formou si jedlo objednávate. 

1. ako sa stravujete počas pracovného času?
(označte krížikom) 

 Nosím si jedlo z domu
 Kupujem si stravu v potravinách
 Stravujem sa v ŽP GASTRO servis pravidelne
 Stravujem sa v ŽP GASTRO nepravidelne (ak ste
 sa rozhodli pre túto možnosť, v krátkosti uveďte
 prečo) 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

2. ak sa stravujete v jedálni ŽP GaSTro:

 Objednávam si jedlo elektronicky
 Občas si objednávam, občas využívam ponuku
 „na voľno“
 Pravidelne využívam len ponuku „na voľno“ (ak
 ste sa rozhodli pre túto možnosť, v krátkosti 
 uveďte prečo) 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

3. V prípade, že si jedlo vopred objednávate („orá-
žate“) elektronicky, akú formu využívate?

 V priestoroch kantíny 
 Na pracovisku, prostredníctvom intranetu 
 V pohodlí domova, prostredníctvom internetu 

Druhá časť prieskumu je podrobnejšie zameraná 
na druhy jedál. Cieľom je zistiť, ktoré jedlá vám 
chutia viac a naopak, ktoré menej. 

1. ako ste spokojní s ponukou jedál v ŽP Gastroser-
vis s.r.o.?

 Som veľmi spokojný 
 Som spokojný iba zriedka
 Som nespokojný (ak ste sa rozhodli pre túto
 možnosť, v krátkosti uveďte prečo) 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

2. očíslujte na stupnici od 1 – 5 (pričom číslo 1 zna-
mená najviac preferované a číslo 5 najmenej pre-
ferované), aké jedlo z nasledujúcej ponuky upred-
nostníte:

 Mäsité jedlá
 Múčne jedlá

    Oddelenú stravu
 Bagetu

Prieskum spokojnosti zamestnancov ŽP a.s. a dcérskych spoločností 
v ŽP GASTRO servis s.r.o.  

Balíček

3. objednávate si delenú stravu?

   Áno
   Občas
   Nie (ak ste sa rozhodli pre túto možnosť, 

v krátkosti uveďte prečo) 

................................................................................

................................................................................

................................................................................

4. V nasledujúcej otázke vám ponúkame štatisticky 
30 najobjednávanejších mäsitých jedál. Z uvede-
ných vyberte 10 podľa vás najobľúbenejších jedál 
a označte ich ü a 10 najneobľúbenejších jedál a 
označte ich X. 

        Vyprážaný morčací rezeň ovčiarsky, zem. kaša
   Vyprážané kuracie stehno, zemiaková kaša
   Goralská pochúťka, knedľa
   Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaková kaša
   Hovädzia pečienka sviečková, knedľa
   Pečené kač. stehno, červená kapusta, knedľa
   Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaková kaša
   Hovädzí guláš maďarský, knedľa
   Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža
   Kuracie stehno s kuriat. omáčkou, cestovina
   Hovädzí guláš mexický, ryža
   Bravčové mäso Chilli con carne, ryža
   Morčacie prsia plnené nivou, ryža
   Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa
   Hydinové ražniči, zemiaky
   Hovädzie dusené, kôprová omáčka, knedľa
   Plnený bravčový závitok, ryža
   Jelenie ragú s brusnicami, cestovina
   Vyprážané čevapčiči, zemiaky
   Bravčový rezeň belehradský, opekané zemiaky
   Pečené kuracie stehno s kapustou, zemiaky
   Hovädzia roštenka na slanine, tarhoňa
   Bravčový rezeň na hubách, ryža
   Hovädzia pečienka milánska, cestovina
   Bravčový rezeň sikulský, knedľa
   Kuracie prsia na lesných hríboch, ryža
   Hovädzie dusené, chrenová omáčka, knedľa
   Morčacie prsia plnené špenátom a syrom, ryža
   Pečený bôčik s plnkou, kapusta, knedľa
   Hovädzia roštenka portugalská, tarhoňa

5. V nasledujúcej otázke vám ponúkame štatisticky 
15 najobjednávanejších polievok. Z uvedených vy-
berte 5 podľa vás najobľúbenejších a označte ich ü 
a 5 najneobľúbenejších a označte ich X. 

   Boršč s mäsom
   Gulášová
   Držková
   Terchovská
   Oravská fazuľová
   Kapustová s klobásou
   Fazuľová kyslá
   Mexická
   Šošovicová kyslá
   Stupavská zabíjačková
   Bryndzová so strúhaným cestom
   Krupicová so zeleninou
   Brokolicová dánska
   Zeleninová 
   Mrkvová s pórom

Ste spokojní s pečivom, ktoré je k polievkam po-
dávané? 

   Áno

 Nie (ak ste sa rozhodli pre túto možnosť, 
 v krátkosti uveďte prečo, prípadne uveďte 
 možnú náhradu) 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

6. očíslujte na stupnici od 1 – 5 (pričom číslo 1 zna-
mená najviac preferované a číslo 5 najmenej prefe-
rované), aký balíček z nasledujúcej ponuky upred-
nostníte:

 Nápojový 
 Pečivový
 Instantný
 Trvanlivý
 Mix

7. Ste spokojní s možnosťou bagetového balíčka 
ako náhrady stravy? 

 Som spokojný, bagetový balíček využívam 
 pravidelne 
 Bagetový balíček využívam zriedka
 Nie som spokojný, bagetový balíček nevyuží-
 vam (ak ste sa rozhodli pre túto možnosť, v krát-
 kosti uveďte prečo, prípadne uveďte možnú ná-
 hradu) 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

8. Ste spokojní s ponúkaným sortimentom, ktorý je 
podávaný ako prídavok k hlavnému jedlu?

 Áno
 Nie (ak ste sa rozhodli pre túto možnosť, v krát-
 kosti uveďte prečo, prípadne uveďte možnú ná-
 hradu) 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

9. Vaše návrhy a postrehy na skvalitnenie stravova-
cích služieb:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Prieskumu sa môžu zúčastniť len zamestnanci ŽP 
a.s. a dcérskych spoločností, ktorí majú možnosť 
využívať služby ŽP Gastroservisu. Prieskum vystrih-
nite a po vyplnení zašlite podnikovou poštou do re-
dakcie Podbrezovana alebo ho vhoďte do schránky 
na vstupných bránach do 18. októbra.

Prieskum je anonymný. V prípade, že uvediete 
svoje meno a osobné číslo, ste zaradení do žrebo-
vania o víkendový wellness pobyt v hoteli Stupka 
na Táľoch. 

Žrebovanie sa uskutoční v termíne do 25. októb-
ra za prítomnosti zamestnanca právneho odboru a 
výsledky bude zverejnené v najbližšom čísle Pod-
brezovana.

Meno a os. číslo (nepovinný údaj): .......................
..................................................................................
Prevádzkareň/odborný útvar: ..................................

Vyjadrite svoj názor a vyhrajte víkendový wellness pobyt v hoteli Stupka na Táľoch
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Deň, kedy človek zvíťazil nad prírodným živlom
Pred štyridsiatimi piatimi rokmi postihla podbrezovské železiarne povodeň, akú dosiaľ Horehronie nezažilo

Zatopená cesta na železničnú stanicu v Podbrezovej.    Foto: archív

Ako postupovať pri zrážke so zverou
Mária Faltániová
hovorkyňa KR PZ v Banskej Bystrici

V našich končinách nie je nezvy-
čajné, že na cestách môžeme 
stretnúť divú zver. Pre vodičov 
je nebezpečná a neraz spôsobu-
je dopravné nehody. Na zvýšenú 
opatrnosť by sme mali dbať naj-
mä v oblastiach, kde na výskyt 
zveri upozorňuje výstražná znač-
ka. ako však postupovať a čo ro-
biť v prípade dopravnej nehody, 

ktorú zapríčinila zver?
Vodič pri zrážke so zverou je po-

vinný bezodkladne zastaviť vozidlo 
a túto udalosť oznámiť polícii, čo 
mu vyplýva zo zákona o cestnej 
premávke. Polícia pri uhynutí zveri 
vždy kontaktuje zástupcu prísluš-
ného poľovného revíru, ktorý má 
právo nakladať s uhynutou zverou. 
V prípade nenahlásenia dopra-
nej nehody (škodovej udalosti) so 
zverou, vodič poruší ustanovenia 
povinnosti vodiča pri dopravnej 

nehode. Zrážka zvieraťa spadá do 
kategórie nehôd nezavinených vo-
dičom, preto vodičovi, ak privolá 
políciu, nehrozí žiadna sankcia. 

Ako zabrániť škode a 
znížiť riziko zrážky

Základnou prevenciou je zní-
žiť rýchlosť jazdy na miestach, na 
ktorých dopravné značenie upo-
zorňuje na zvýšený výskyt zveri. V 
miestach najčastejšieho výskytu 
zvýšte pozornosť najmä počas ran-
ných a večerných hodín, kedy je 
zver najaktívnejšia. Pokiaľ ste vide-
li cez cestu prejsť jedno zviera, je 
možné, že za ním vybehnú ďalšie, 
keďže srny, jelene alebo diviaky sú 
len zriedka mimo svojho stáda či 
skupiny. 

Ak vám divá zver vbehne na ces-
tu, dupnite na brzdu a snažte sa ju 
zahnať trúbením. Nikdy na ňu neb-
likajte, najmä diaľkovým svetlom, 
môže ju to oslepiť a zostane tak 
bez pohnutia stáť.

V tejto súvislosti vyzývame vodi-
čov k zvýšenej opatrnosti pri jazde 
najmä mimo obcí a v nočných ho-
dinách, hlavne na miestach, kde je 
možné vo zvýšenej miere predpo-
kladať pohyb zveri cez cestu alebo 
v jej okolí.

Memoriál 
Márie Zavarskej

PaedDr. roman Snopko, Phd.

Víťazná štafeta zo Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová.        Foto: FB

Ilustračné foto: autoforum.cz

Memoriál Márie Zavarskej vo 
vytrvalostných štafetách sú už 
tradičné atletické preteky, ktoré 
sa tento rok uskutočnili 25. sep-
tembra na mestskom štadióne v 
Brezne za príjemného jesenného 
počasia.

V konkurencii stredných škôl z 
okresu Brezno sa nestratili ani šta-
fety obidvoch našich súkromných 
škôl, keď obsadili prvé dve miesta. 

Chlapčenská štafeta Súkrom-
ného gymnázia Železiarne Pod-

brezová bežala v zložení: Tomku-
liak, Koštial, Floch, Piliarkin, Bury, 
Necpál, Bobík, Vránsky, Köröš a 
Judiak. Naši gymnazisti zvíťazili 
pred druhými v poradí – našou 
SOŠ-kou o 70 metrov. 

Súkromnú strednú odbornú 
školu hutnícku Železiarne Podbre-
zová na tomto podujatí reprezen-
tovali: Vološin, Matovič, Kováčik, 
Hazucha, Vierik, Krnáč, Macuľa, 
Palider, Bálint, Šandor, Šmiheľ a 
Janík.

Ďakujeme za výbornú reprezen-
táciu obidvoch našich škôl.

(dokončenie zo strany 1)

cie poradia na profilovacej trati a o 
dvadsať minút neskôr bola odstave-
ná aj žíhacia pec valcovne plechov.
   O 21. hod. strhlo most medzi val-
covňou a údržbou a následne hy-
gienik zakázal používať pitnú vodu, 
pretože vrchná voda prenikla aj do 
vodovodnej siete. 

Voda všetko zaplavuje
   Pred 22. hodinou začala voda cez 
valcovne vnikať aj do oceliarne, kde 
bola II. a IV. Siemens-martinská pec 
v plnom nasadení. Konkrétne „mar-
tinka“ číslo dva bola polhodinu pred 
„odpichom“ a nemala dostatočnú 
teplotu na vypustenie. Voda začala 
prenikať do priestorov kontinuálne-
ho liatia. Pokus o odvedenie do kaná-
lov sa ukázal ako neúspešný, nakoľko 
voda prenikala aj do komôr martin-
ských pecí – začalo sa z nich pariť a 
tak boli všetci ľudia evakuovaní, pre-
tože hrozil výbuch. 
   Po 22. hodine bola odstavená aj 
železničná doprava. O necelú hodinu 
na to začala voda zaplavovať kanál 
elektrorozvodu.
   O 23.10 hod. bolo Generálnemu 
riaditeľstvu hutníctva a železa v Pra-
he oznámené, že všetky prevádzkar-
ne, okrem ťahárne, sú odstavené. 
   Krátko po polnoci už bola zaplavená 
aj oceliareň a vo fabrike bol vypnutý 
prúd. V tme bolo počuť len hučiacu 
vodu a kusy dreva, ktoré narážali do 
zariadení. Uväznených zamestnan-
cov vyslobodzovali hasiči a náklad-
né autá. Pretrhla sa aj hrádza Bystrá 
a následne na to bola zaliata štátna 
cesta medzi Breznom a Banskou Bys-
tricou a pred podbrezovskou nemoc-
nicou bol meter vody. 
   V utorok, v ranných hodinách, keď 
voda stále neklesala, zamestnanci 
zosilňovali ochranné hrádze a pre-

miesťované boli aj vonkajšie investič-
né sklady.

ako vysoko sa voda
dostala 

   Výška hladiny vody v rúrovni (na vý-
chodnej strane) bola 2 metre, na pro-
filovej trati 1 meter, pred valcovňou 
1,5 metra, na plechotrati 0,7 metra, 
v elektrooceliarni a SM oceliarni 0,6 
metra, kontinuálne liatie bolo úplne 
zaplavené, zvarovňa rúr 0,8 metra a 
centrálna údržba 1 meter. 

Smútok
striedala nádej

   V utorok sa nielen fabrika, ale aj 
Podbrezová a okolité časti prebu-
dili do rána bez 
pitnej vody, elek-
triky, kúrenia a 
nefungovalo ani 
telefónne spo-
jenie. Svetlou 
stránkou bolo, že 
konečne prestalo 
pršať. Približne 
150 zamestnan-
cov železiarní sa 
cez vodu prebro-
dilo do práce a 
začali so záchran-
nými prácami.  
   Svetielko náde-
je prišlo v stredu, 
keď začala klesať 
voda, a aj koryto 
Hrona sa dosta-
lo do normálu. 
Smutný pohľad bol ale na fabriku, 
kde na každom kroku boli kusy dreva, 
naplavené odpadky a husté nánosy 
bahna, pod ktorými ostalo okolo 1 
200 elektromotorov. Najnáročnejšiu 
prácu mali elektrikári, ktorí museli 
obnoviť elektrický prúd vo fabrike. 
Niektoré zmeny sa naťahovali aj na 
viac ako dvadsať hodín. 

Celková škoda v závode bola vyčís-
lená na 48 miliónov korún českoslo-
venských. I napriek tejto prírodnej 
katastrofe, ktorá bola najväčšia v 
dejinách podniku, sa podarilo za re-
kordný čas obnoviť výrobu a dobe-
hnúť výrobné sklzy. Elektrooceliareň, 
zvarovňa rúr, ťaháreň presných rúr 
a oblukáreň splnili svoje celoročné 
plány na 100 percent a ďalším pre-
vádzkarňam chýbali ku stovke dve-
tri percentá. Valcovňa bezšvíkových 
rúr, ktorá bola katastrofou najviac 
postihnutá, splnila svoj plán na 89,9 
percenta. Deň 21. október sa do pod-
brezovských pamätí zapísal, ako deň, 
keď človek zvíťazil nad prírodným 
živlom.

Na túto tragickú udalosť si zaspomí-
nal aj Ing. Stanislav Štubňa, vtedajší 
vedúci prevádzky energetika: 
„Mysleli sme si, že je s fabrikou ko-
niec“
- Môžem povedať, že som za svoj 
pracovný život prežil tri tragédie: pr-
vou bol august 1964, kedy vybuchlo 

energetické zariadenie v elektrooce-
liarni, druhou bolo vyhorenie kilo-
metrov káblov vo valcovni rúr v roku 
1982 – rúrovňa bola tri mesiace od-
stavená, treťou bola veľká potopa v 
roku 1974, na ktorú si pamätám veľ-
mi jasno...
   Piatok, 18. októbra, som sa zúčastnil 
konferencie o energetike na Donova-
loch. Bol krásny slnečný deň. V sobo-
tu však prišiel silný dážď a lialo celý 
deň. To isté aj v nedeľu. Prvé prob-
lémy začali už v nedeľu večer. Najprv 
mi volali z hydrocentrály v Piesku, že 
nás topí. V pondelok od rána do ve-
čera opäť pršalo. V energetike sme 
robili, čo sme mohli – rôzne opatre-
nia, aby sme predišli najhoršiemu, 

no pomaly začalo 
byť cítiť, že sa blíži 
veľká katastrofa, 
pretože voda veľmi 
rýchlo stúpala. Ho-
vorí sa, že potkany 
cítia nebezpečen-
stvo ako prvé, a 
tak tomu aj bolo. 
Doslova od Hrona 
utekali. 
   Prvé opatrenia 
sme robili na čer-
pacej stanici pri 
Hrone, dnes tam 
už nie je, a potom 
na Chvatimechu. 
Mimoriadnu pozor-
nosť sme venovali 
čerpacej stanici v 
Lopeji, kedysi aj to 

bola elektráreň a bola tam zásobáreň 
pitnej vody nielen pre fabriku, ale aj 
pre civilné účely. Hron sa ale nekon-
trolovateľne dvíhal, a tak sme boli 
nútení čerpaciu stanicu v Lopeji v 
pondelok dopoludnia odstaviť. Hoci 
sme tušili, že prudké dvíhanie hladi-
ny nie je dobrým znamením, nevede-
li sme, že potopa bude mať tak katas-

trofálne následky. Zatopenie fabriky 
sa udialo tak rýchlo, že mnoho ľudí 
sa nestihlo ani spamätať. 
   Celá fabrika, a aj okolité časti, ostali 
bez elektriny, pitnej vody, kúrenia a 
telefónneho spojenia. To bola veľ-
ká katastrofa. „Starú rozvodňu“, ako 
sme ju kedysi volali, sme ani nestihli 
vypnúť – vyplo sa to samé. 
   Do toho mi prišli ešte ľudia pove-
dať, že nádrž pri Hnusne je vraj plná 
a hrozí jej pretrhnutie. To by bol už 
klinec do rakvy. Keď sme videli tie 
zatopené rozvodne a tie rozmočené 
káble, mysleli sme si, že je s fabri-
kou koniec. Bol to hrozný a zároveň 
smutný pohľad. Smutný pondelok v 
dejinách podbrezovských železiarní. 
Museli sme počkať, kým voda klesne. 
To bolo približne v stredu a odvtedy 
sme naplno začali s prácami. Trva-
lo nám celé dva týždne, kým sme 
všetko vysušili, zmerali a dali kúsok 
po kúsku do prevádzky. Bola to ale 
veľmi náročná práca. Museli sme 
opravovať zariadenie a to všetko bez 
elektriky. Pre Podbrezovú bolo veľ-
kým šťastím, že mala tak dobrých a 
obetavých zamestnancov, ktorí to ve-
deli opäť uviesť do chodu. 
   Po dvoch týždňoch sme starú roz-
vodňu uviedli do prevádzky a potom 
aj ostatné zariadenia. Za túto prácu 
sme dostali aj vyznamenanie. 
   Po tejto tragédii sa začalo špekulo-
vať o tom, ako v budúcnosti predísť 
podobným dopadom po katastrofe. 
Začala výstavba novej rozvodne – na 
dolnom planieri. Bola dokončená 
v 80-tych rokoch a stará rozvodňa, 
ktorá bola kedysi pri oceliarni, bola 
zbúraná, nakoľko už nebola potreb-
ná, a už ani nevyhovovala vtedajším 
podmienkam. 
   Októbrová potopa istým spôsobom 
poznačila všetkých. Aj dnes sú tie 
spomienky bolestivé.
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Jedálny lístok
7. – 13. 10. 2019

Pondelok
Polievky: kapustová s klobásou, 
sedliacka, pečivo.
● Bravčové stehno záhradnícke, 
tarhoňa, cvikla ● Hovädzia rošten-
ka na slanine, zemiaky, uhorka ● 
Restovaná kačacia pečeň, hráško-
vá ryža, cvikla ● Šalát bretónsky, 
pečivo ● Dusená zelenina, volské 
oko ● Palacinky s nutelou ● Bage-
ta syrová ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: morčacia, kláštorná, pe-
čivo.
● Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Hovädzí guláš 
mexický, ryža, šalát ● Tofu na kan-
tónsky spôsob, zemiaky, šalát ● 
Šalát pekinský so šunkou, pečivo 
● Cestoviny s brokolicou a smota-
novou omáčkou ● Škoricové osie 
hniezda, kakao ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Mliečny balíček.
 

Streda
Polievky: hrachová so salámou, 
pohronská, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, ze-
miaková kaša, kompót ● Kuracie 
stehno na smotane s hlivami, 
cestovina ● Pečená ryba, krúpy 
so zeleninou ● Syrové tajomstvo, 
pečivo ● Morčacie prsia na hráš-
ku, mrkvový šalát ● Zemiakové 
knedličky tvarohovo-jahodové, 
maková posýpka ● Bageta Apetito 
● Ovocný balíček.
 

Štvrtok
Polievky: držková, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, zelenino-
vá ryža, šalát ● Hovädzie dusené, 
kôprová omáčka, knedľa ● Exotic-
ká bravčová kotleta, opekané ze-
miaky ● Lahôdkový šalát, pečivo 
● Špenátové halušky s tvarohom, 
zakysanka ● Lievance s džemom ● 
Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.
 

Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, krupico-
vá so zeleninou, pečivo.
● Bravčový rezeň na rasci, slo-
venská ryža, uhorka ● Hydinové 
ražniči, zemiaky, šalát ● Lasagne 
mäsové ● Šalát z čínskej kapusty 
s hroznom a jablkami, pečivo ● 
Zemiakový paprikáš, paradajkový 
šalát ● Dukátové buchtičky s va-
nilkovým krémom ● Bageta mo-
ravská ● Ovocný balíček.
 

Sobota
Polievka: brokolicová dánska, pe-
čivo.
● Morčacie prsia na zelenine, 
ryža, šalát ● Goralská pochúťka, 
knedľa ● Bageta Apetito.
 

Nedeľa
Polievka: údeninová, pečivo.
● Pečená krkovička na cesnaku, 
zemiaky, cvikla ● Jelenie ragú s 
brusnicami, cestovina ● Bageta s 
kuracím mäsom.

Jedálny lístok
14. – 20. 10. 2019

Pondelok
Polievky: furmanská, mrkvová s 
pórom, pečivo.
● Hovädzia roštenka cigánska, 
ryža, uhorka ● Bravčové stehno 
bratislavské, knedľa ● Vyprážaná 
treska plnená brokolicou a syrom, 
zemiaky, čalamáda ● Pestrý cesto-
vinový šalát ● Top šalát s kuracím 
mäsom, pečivo ● Šišky s džemom, 
kakao ● Bageta s pikantným mä-
som ● Mliečny balíček.
 

Utorok
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, 
pečivo.
● Kuracie prsia na lesných hrí-
boch, tarhoňa, cvikla ● Husárska 
roláda, zemiaková kaša, šalát ● 
Baraní guláš, halušky ● Študent-
ský šalát, pečivo ● Pečené ze-
miaky s paradajkovou omáčkou ● 
Buchty na pare s nutelou, maková 
posýpka, kakao ● Bageta Gurmán 
● Ovocný balíček.
 

Streda
Polievky: šošovicová kyslá, rasco-
vá s vajcom, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa 
● Pečené kuracie stehno, zeleni-
nová ryža, kompót ● Zemiakovo 
bryndzové pirohy so slaninou ● 
Grécky šalát, pečivo ● Bravčové 
mäso dusené s kelom ● Hanácke 
koláče, kakao ● Bageta syrová ● 
Mliečny balíček.
 

Štvrtok
Polievky: zeleninová, francúzska, 
pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Kuracie prsia na papri-
ke, cestovina ● Plnená hlávková 
kapusta, knedľa ● Rančerský ša-
lát, pečivo ● Hubové rizoto, uhor-
kový šalát ● Šúľance so strúhan-
kou ● Bageta moravská ● Ovocný 
balíček.
 

Piatok
Polievky: slepačia, karfiolová, pe-
čivo.
● Morčacie prsia prírodné, ryža, 
šalát ● Pečený bôčik s plnkou, 
kapusta, knedľa ● Špenátový prí-
varok, zemiaky, volské oko ● Šalát 
brokolicový s kuracím mäsom a 
olivami, pečivo ● Hovädzí guláš 
so zelenou fazuľkou ● Rezancový 
nákyp s tvarohom a jahodami ● 
Bageta Apetito ● Mliečny balíček.
 

Sobota
Polievka: oravská fazuľová, peči-
vo.
● Bravčový rezeň s broskyňou a 
syrom, zemiaky, šalát ● Perkelt z 
morčacieho mäsa, cestovina ● Ba-
geta Gurmán.
 

Nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo.
● Hovädzie dusené, paradajková 
omáčka, knedľa ● Bravčové mäso 
na čínsky spôsob, ryža uhorka ● 
Bageta s kuracím mäsom.

Nové notebooky už majú 
svojich majiteľov

Dňa 24. septembra žiaci prvých 
ročníkov Súkromného gymnázia 
Železiarne Podbrezová (SG ŽP), 
ktorí študujú profilácie informatika 
a STeaM dostali nové notebooky. 
Táto tradícia trvá už dvanásť rokov.  

Slávnostné odovzdávanie note-
bookov otvorila riaditeľka SG ŽP 
PaedDr. Katarína Zingorová. Note-
booky žiakom slúžia ako pracovná 
pomôcka a majú im zjednodušiť 
štúdium, uľahčiť komunikáciu s pe-
dagógmi a pomôcť pri spoznávaní 
sveta výpočtovej techniky.

Nové prenosné počítate žiakom 
odovzdávali Ing. Ján Gaboň – gene-
rálny riaditeľ dcérskej spoločnosti 
ŽP Informatika a za zriaďovateľa 
školy, ktorým je ŽP a.s. Ing. Martin 
Domovec – asistent výrobného ria-
diteľa a člen rady školy. 

Ešte pred odovzdávaním sa žia-
kom prihovoril Ing. Ján Gaboň, kto-
rý okrem iného vyzdvihol spôsob, 
akým Železiarne Podbrezová pod-
porujú vzdelávanie ako také, ale aj 
v IT technológiách. Ďalej povedal: 
„Chcem vám povedať jeden príbeh. 
Pred pár dňami u nás ukončila prax 
počas letných prázdnin absolventka 
SG ŽP, ktorá bola zároveň aj účast-
níčkou krúžku v programovacom 
jazyku JAwA. Momentálne je štu-
dentkou na vysokej škole, na fakulte 
informatiky. Vedomosti, ktoré u nás 
preukázala, ju oprávňujú uplatniť sa 
na trhu práce a získať si pracovné 
miesto nielen v našej, ale aj v kto-
rejkoľvek inej IT spoločnosti. Ak sa 
spoja podmienky, ktoré táto škola 
poskytuje, s ochotou sa učiť, umož-
ní to študentovi nielen bez problé-
mov vyštudovať strednú či vysokú 
školu, ale aj reálne sa uplatniť v pra-
xi. Budem vám v tom držať palce.“

Potom sa slova ujal aj Ing. Mar-
tin Domovec: „Výpočtová technika 
je v dnešnej dobe plnohodnotný 
pracovný nástroj a som veľmi rád, 
že Železiarne Podbrezová zvyšujú 
úroveň vzdelania aj takýmto spôso-
bom. Vymoženosti podobného dru-
hu nie sú samozrejmosťou v každej 
škole. Pevné verím, že notebooky 
vám budú nápomocné a že k nim 
budete pristupovať zodpovedne. 
Prajem vám, aby vám boli dobrým 
spoločníkom a aby ste aj vďaka nim 

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

napredovali.“
opýtali sme sa prvákov, prečo sa 
rozhodli študovať na SG ŽP a na čo 
využijú nové notebooky:
alena MarKUSoVÁ, STeaM

- Profiláciu STEAM som si vybrala 
kvôli tomu, že chcem v budúcnosti 
študovať medicínu na vysokej ško-
le. Na túto školu som počula dobré 
referencie, ale hlavne som si ju vy-
brala aj kvôli chémii, na ktorú ma 
gymnázium pripraví najlepšie. To, 
že sme dostali notebook ma veľmi 
potešilo. Využijem ho ako pomôcku 
na štúdium. 

Matúš PoTaNČoK, STeaM
- Profiláciu STEAM som si vybral 

preto, lebo v budúcnosti chcem 
študovať prírodné vedy. Notebook 
ma veľmi potešil. Myslím si, že je to 

skvelá učebná pomôcka. Budem ho 
využívať najmä na školské účely – 
napríklad pri robení prezentácií. 

aneta HUDoBoVÁ, STeaM
- Zaujímajú ma prírodné vedy. 

To bol hlavný dôvod, prečo som sa 
rozhodla študovať na tejto škole. 
Som rada, že sme dostali notebook, 
pretože môžeme na ňom pracovať 
a pripravovať si rôzne projekty do 
školy. Ale na druhej strane ho ur-
čite využijem aj doma. Zatiaľ ešte 
presne neviem, kde by som chcela 
pokračovať na vysokej škole. Pevne 
verím, že počas štúdia na tejto škole 
v tom budem mať jasnejšie. 

Petra MaLČeKoVÁ, STeaM
- Túto školu som si vybrala z toho 

dôvodu, že mám rada prírodu a v 

budúcnosti chcem študovať medicí-
nu. Samozrejme ma notebook pote-
šil. Myslím si, že je veľmi kvalitný a 
budem ho využívať na domáce úlo-
hy a prezentácie. 

erik BÁLINT, informatika
- Chcem sa presadiť vo svete in-

formatikov, lebo to je teraz vlastne 
už budúcnosť. Je to zároveň aj môj 
koníček a baví ma to. Keď sa do 
toho človek viac dostane, tak je to 
o inom ako o rôznych počítačových 
hrách. Študovať som sem prišiel 
preto, lebo som počul len dobré 
referencie. Potešilo ma, že sme do-
stali notebooky. Je to veľká vec, pre-
tože v iných školách to tak nebýva, 
že každý dostane vlastný notebook 
a ešte ho môže používať aj doma. 
Šimon DoNoVaL, informatika

- Informatiku som prišiel študovať 
kvôli tomu, že je to práca, ktorá má 
budúcnosť a je veľmi žiadaná. Zatiaľ 
sa s informatikou len zoznamujem, 
aj keď niečo už viem. Notebooky 
nám pomôžu pri našom štúdiu, 
rozšíria nám obzory, možnosti a bu-
deme viac vedieť. Hodnotím to ako 
veľké pozitívum.

Martin LaPIN, informatika
- Od malička som sa zaujímal o 

výpočtovú techniku a baví ma to. To 
bol aj hlavný dôvod, prečo som sa 
rozhodol študovať tu. Je super dostať 
od školy nový notebook, lebo sa mô-
žeme vzdelávať aj doma a môžeme 
sa s tým zoznamovať viac. Určite sa 
chystám aj na vysokú školu a verím, 
že ma na to táto škola dobre pripraví.

alena Markusová,
STeaM

erik Bálint,
informatika

Šimon Donoval,
informatika

Martin LaPIN,
informatika

Matúš Potančok,
STeaM

aneta Hudobová,
STeaM

Petra Malčeková,
STeaM
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Spomienky 
„Ťažko je bez teba, smutno je nám 
všetkým, už nič nie je také, ako 
bolo predtým. Už niet návratu ani 
nádeje, len cesta k hrobu nás k 
tebe zavedie. Bez teba už žiť mu-
síme, no v srdciach našich ťa stále 
nosíme.“
Dňa 24. septembra uplynulo desať 

rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec a starý otec

Július HeLeBraNDT z Bystrej.
So smútkom v srdci spomínajú man-

želka Blanka, synovia Roman, Pe-
ter a Michal s rodinami a vnúčatá

...
„Aj keď tu nie si, v našich myšlien-
kach a srdciach si stále s nami. Od-
počívaj v pokoji a tíško snívaj svoj 
večný sen, mami.“
Dňa 29. septembra sme si pripo-
menuli tretie smutné výročie od 
chvíle, kedy nás navždy opustila 
naša milovaná manželka, mama, 

stará mama a príbuzná
Blažena ereMIÁŠoVÁ z Valaskej.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomínajú man-
žel Cyril a dcéra Erika s rodinou

...
„Pri tomto prvom smutnom výročí 
slzy sa tisnú do očí.“
Dňa 12. októbra si pripomenieme 
prvé smutné výročie odvtedy, ako 
nás navždy opustila naša milovaná 
mamka, stará  a prastará mama 

Valéria KrIŠTeKoVÁ z Valaskej.
S láskou a úctou spomínajú 

dcéra Eva a syn Ľubo s rodinami

Blaise Pascal: „Človek sa narodil...“ (dokončenie v tajničke).

Ing. Pavol Kühnel

Z kolkárskych dráh

V septembri odišiel
do starobného dôchodku

Jozef ZERZAN

V mene vedenia akciovej spoločnosti Že-
leziarne Podbrezová mu ďakujeme za od-
vedenú prácu a do ďalších rokov života 

želáme veľa slnečných dní.

aj v druhej polovici septembra odohrali 
naši kolkári viacero stretnutí vo svojich sú-
ťažiach. Sériu zápasov odštartovali doma 
hráči interligy. 

Súper z Luhačovíc nemal byť veľkým 
problémom, čo sa nakoniec do bodky napl-
nilo. Naši kolkári zvíťazili bez 
problémov 7:1. Jediný bod 
prekvapivo zobral Ćalićovi 
Gorecký (639). Formu udr-
žiava Tepša, ktorý zazname-
nal najlepší výkon kola (679), 
pekný výkon dosiahol aj Erik 
Kuna (659). 
ŠK Železiarne Podbrezová: 
Tepša 679, Kuna 659, Pašiak 
581, Vadovič 612, Nemček 
617 a Ćalić 634.

Extraligisti po prvej trojici prehrávali s 
Modrankou 1:2 a o 60 kolkov. Druhá tro-
jica však zápas otočila a aj vďaka jedinej 
šesťstovke zápasu (Kyselica 621) zostali dva 
body doma. Celkove sme zvíťazili 5:3.
ŠK Železiarne Podbrezová „a“: Štefančík 
597, Malček 535, Petráš 580, Kyselica 621, 
Balco 546 a Dziad 580.

Ženy odcestovali na horúcu pôdu do Vrú-
tok. Opäť sa potvrdilo, že sú aj „domáce“ 
kolkárne. Vrútočanky nám dovolili uhrať 
len jeden bod (prehrali sme 5:1) a nasúkali 
nám rozdiel 172 kolkov. Dve šesťstovky dali 
Tomková (618) a Ďurčeková (600). Za nás 
si premiéru odohrala aj naša druhá tohto-
ročná posila Dominika Jankovičová (z Mod-
ranky).
ŠK Železiarne Podbrezová: Jankovičová 
531, Klubertová 518, Ďuricová 563 a Polia-
ková 567.

V 1. lige západ nastúpila za MKK Stará 

Turá naša kolkárka Vladimíra Vávrová a 
výkonom 603 sa stala najlepšou hráčkou 
zápasu.

„Béčko“ privítalo doma rezervu Veľkého 
Šariša. Po víťazstve 6:2 sme priebežne na 
treťom mieste v tabuľke. Z našich kolkárov 
sa najlepšie darilo Kriváňovi a Mihokovi, 
avšak najlepší výkon zápasu patril hosťu-

júcemu Peregrínovi výkonom 
594. 
ŠK Železiarne Podbrezová „B“: 
Móc 557, M. Dilský 565, Figura 
574, Kriváň 591, Poliak 523 a 
Mihok 593.

Dorastenecké „áčko“ zahralo 
skoro slovenský rekord – chý-
balo 14 kolkov. Žiaľ, po nedo-
rozumeniach so súperom zo 
Sučian sa bude výsledkom za-

oberať pravdepodobne Športovo technický 
útvar. Sučanci po tretej dráhe stiahli svojich 
hráčov z dráh a zápas nedohrali.
ŠK Železiarne Podbrezová „a“: Mócová 
545, N. Poliaková 591, Bánik 609 a Bizub 
587.

„Béčko“ sa bohužiaľ svojho súpera ne-
dočkalo – košickí dorastenci sa nedostavili. 
Tiež to bude musieť riešiť Športovo tech-
nický útvar.

V októbri 
blahoželáme

Pracovné jubileá

20 rokov
Jaroslav FAŠKO

Ľubica PEČOVSKÁ
Jozef ŠVANTNER
Miroslav ŤAŽKÝ

35 rokov
Elena MARKOVÁ
Dušan POTKÁNY

40 rokov
Anna ŠVANTNEROVÁ

Životné jubileá
Erika KAMENSKÁ

Daniel PLŠKO
Dagmar BÍLLA

Ing. Iveta DANČOVÁ
Pavel JAMRIŠKA

Ján KAPUSTÍK
Miroslav KUKUČKA

Ladislav MACÍK
Jaroslav PAPAJ

Štefan PITOŇÁK
Jana ŠÁRNIKOVÁ
Jaroslav ŠELEST

Peter ŤAŽKÝ
Emília VENGEROVÁ

Ing. Iveta ANTALÍKOVÁ
Vladimír RAFAJ

Zuzana ŠVANTNEROVÁ
Milan TŔNIK
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Po treťom domácom víťazstve v rade prišla prehra
Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

FK Železiarne Podbrezo-
vá – Partizán Bardejov 

BŠK 2:1 (1:1)

V zápase s Bardejovom sme si víťazstvo zariadili až v posledných minútach.                                    Foto: A. Nociarová

MŠK Žilina „B“ – FK Že-
leziarne Podbrezová 4:1 

(2:0)

Góly: 26. Pribula, 86. Šulc – 32. Člo-
večko.

V desiatom kole sme na domá-
com trávniku privítali Bardejov. 
Prvá veľká šanca prišla v 12. mi-
núte, keď po peknej prihrávke od 
Chvátala mieril Galčík sám pred 
bránou vysoko nad. V dobrom 
výkone sme pokračovali, čoho vý-
sledkom bola strela Špyrku, ktorú 
zastavila obrana Bardejova až na 
bránkovej čiare. Naši futbalisti 
sa dočkali gólu v 26. minúte, keď 
peknú akciu Šulca a jeho prihrávku 
elegantnou pätičkou poslal do brá-

ny Pribula. Z ojedinelej šance hostí 
padol gól v 33. minúte po rohovom 
kope. Hosťujúcich hráčov poslal na 
koňa Človečko a do konca polčasu 
bol Bardejov aktívnejším celkom. 
V 47. minúte vybojoval priamy 
kop Galčík. Hosťujúca obrana ho 
odvrátila len na nohu Trapanov-
skeho, ten ju posunul na Pribulu, 
ale jeho strelu brankár zneškod-
nil. O pár sekúnd strieľal Pribula 
opäť, no tentokrát mieril nepres-
ne. V 86. minúte rozhodol o osude 
stretnutia Jakub Šulc. Z dvadsiatich 
piatich metrov sa odhodlal k strele 
z priameho kopu, na ktorú si síce 
brankár siahol, no tá prepadla až 
do brány. Železiari si tak na svoje 
konto pripísali tretiu výhru v rade.
Jozef Mores, tréner Podbrezovej: 
„Do zápasu sme vstúpili aktívne. 
Do inkasovaného gólu sme mali tri-

štyri výborné šance. Boli sme lep-
ším tímom, ale žiaľ, naša finálna 
fáza dnes nebola na požadovanej 
úrovni. Inkasovaný gól nás v našej 
aktivite pribrzdil, no vedeli sme, 
že súper bude brániť v bloku a je-
dine našou aktivitou sme to mohli 
zlomiť. Nakoniec nás vykúpil Kubo 
Šulc ďalekonosnou strelou. Tešíme 
sa z víťazstva, no musíme sa z toh-
to zápasu aj poučiť.“

FK Železiarne Podbrezová: Ma-
cej – Mizerák, Jenat, Hric, Chvátal, 
Ďatko, Špyrka, Pribula (55. Pasto-
rek), Galčík (74. Vondryska), Trapa-
novski, Šulc.
Partizán Bardejov: Čikoš-Pavličko 
– Berežný, Petko, Brigant, Človečko 
(82. Katona), Horodník, Janso, Voš-
ko (63. Leško), Milunović, Keresteš, 
Maník.

Góly: 13. Kurminowski, 32. Gere-
benits, 61. Kurminowski, 69. Kur-
minowski (11 m) – 54. Špyrka.

Jedenáste kolo prinieslo zápas 
žilinského „béčka“ s našimi futba-
listami. Prvá šanca zápasu prišla v 
6. minúte, keď sa sám 
na našu bránu rútil 
domáci útočník Kurmi-
nowski, ktorý obišiel 
Maceja, no zakončenie 
už nezvládol. O minú-
tu na to strieľal veľmi 
nebezpečne žilinský 
kapitán Paur, jeho vo-
lej však nemieril medzi 
tri žrde. V 9. minúte 
prvýkrát pohrozili aj 
naši hráči, keď sa z dvadsiatich 
piatich metrov odhodlal k strele 
Ďatko, no mieril vedľa. V 13. mi-
núte sa po rohovom kope presadil 
domáci Kurminowski – 1:0. V 26. 
minúte skúšal vyrovnať Jakub Šulc, 
jeho efektné nožničky však gólom 
neskončili. O dve minúty neskôr 
sa domáci Myslovič rútil v samos-
tatnom úniku na Maceja, ktorý ale 
vytiahol vynikajúci zákrok. V 33. 
minúte zvýšili domáci už na 2:0, 
keď rýchly protiútok zakončil po 
skvelej prihrávke Ananga Gerebe-
nits do prázdnej brány. V 38. minú-
te to mohlo byť už 3:0. Po ďalšom 
samostatnom úniku opečiatkoval 
Kurminowski len konštrukciu Ma-
cejovej brány, následnú dorážku 
dobre zblokoval Hric. V 39. minúte  
napriahol k strele spoza šestnástky 
domáci Gono, jeho strelu ale naša 
obrana zblokovala. Prvý polčas, 
ktorý bol v jasnej réžii Žiliny, sa tak 
skončil výsledkom 2:0. 

Druhý polčas začali naši futba-
listi aktívne. V 54. minúte po chy-
be v domácej rozohrávke sa lopty 
zmocnil Šulc, ktorého strelu vyrazil 

Petráš len pred seba a Špyrka už 
nemal problém skórovať – 2:1. V 
59. minúte predviedol Macej skve-
lý zákrok, keď  vyrazil nebezpečný 
priamy kop. V 60. minúte domáci 
zvýšili na 3:1, keď ďalekonosnú 
strelu Kopasa vyrazil Macej len na 
žrď a z následnej dorážky poľahky 
skóroval Kurminowski. V 70. minú-
te po faule Špyrku nariadil hlavný 
rozhodca pokutový kop, ktorý s 

prehľadom premenil 
Kurminowski a strelil 
tak už svoj tretí gól – 
4:1. V 84. minúte to 
ešte spoza šestnástky 
skúšal Ďatko, s jeho 
nevýraznou strelou 
však Petruš nemal sta-
rosti. Do konca zápasu 
sa už nič podstatné 
neudialo a domáci nás 
tak po dominantnom 

výkone zdolali presvedčivo 4:1.
Jozef Mores, tréner Podbrezovej: 
„Zápas v Žiline nám nastavil reálne 
zrkadlo pravdy. Súper bol lepší vo 
všetkých ukazovateľoch. Či už po 
hernej, rýchlostnej, silovej, ako aj 
mentálnej stránke. Mali sme lepšiu 
fázu na začiatku druhého polčasu, 
dali sme kontaktný gól, získavali 
hernú prevahu, ale do kolien nás 
zrazil tretí gól, po ktorom si to už 
domáci tím v kľude uhral. Bol to 
zápas, ktorý nám reálne ukázal 
stav družstva po hernej, kondičnej 
a mentálnej stránke. Nič na tom 
nemení ani fakt, že nám v tomto 
zápase chýbali skúsení hráči Via-
zanko, Pribula a Otrísal.“

MŠK Žilina „B“: Petráš – Anang, 
Kopas, Lochošvili, Suľa, Gono (82. 
Petrák), Farský, Myslovič (86. Chrí-
bik), Paur, Kurminowski, Gerebe-
nits (75. Rusnák).
FK Železiarne Podbrezová: Macej 
– Mizerák, Jenat, Paraj, Chvátal, 
Ďatko, Hric, Špyrka, Galčík (46. 
Pastorek), Trapanovski (74. Mejri), 
Šulc (80. Vondryska).

Biatlonisti ŠK Železiarne Podbrezová na pretekoch v Predajnej.                               Foto: FB  

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone

V dňoch 7. – 8. septembra sa v 
Predajnej uskutočnilo 3. kolo 
Viessmann pohára v letnom biat-
lone. V sobotu boli na programe 
rýchlostné preteky so štafetovou 
streľbou, v nedeľu boli preteky 
s hromadným štartom zároveň 
Majstrovstvami Slo-
venska v letnom biat-
lone pre rok 2019 a 38. 
ročníkom Memoriálu 
hrdinov SNP. 

V kategórii 16-roč-
ných dorasteniek obsa-
dila Kristína Makovínyo-
vá 2. a 1. miesto. Darilo 
sa aj starším dorasten-
kám v kategórii 17 až 
19 ročných, kde Ema Kapustová 
nenašla premožiteľku a skonči-
la dvakrát prvá, Sára Pacerová si 
pripísala 2. a 8. miesto. V rovna-
kej vekovej kategórii dorasten-
cov štartovali Matej Vránsky (5. 
a 2. miesto), Filip Bury (7. a 12. 
miesto), Radovan Floch (8. a 14. 
miesto) a Adam Koštiaľ (13. a 13. 
miesto).

Výborné výsledky dosiahli naši 
biatlonisti aj v juniorských kate-
góriách (od 20 do 22 rokov). Má-
ria Remeňová aj Lukáš Ottinger 

napodobnili Emu Kapustovú, keď 
nenašli premožiteľov a pripísa-
li si po dve víťazstvá. Všetci traja 
uvedení pretekári sa zároveň stali 
absolútnymi víťazmi jednotlivých 
kategórií Memoriálu hrdinov SNP.
Hodnotenie trénera Petra Ka-
zára: „Účasťou na pretekoch v 
Predajnej sme uzatvorili letný 
tréningový blok. Testy výkonnosti 

prebiehajú v poriadku 
a väčšina členov za-
znamenáva progres v 
hlavných pohybových 
schopnostiach. Počas 
víkendových pretekov 
sa najvýraznejšie da-
rilo Márii Remeňovej 
a Eme Kapustovej, 
ktoré výkonnostne vý-
razne prevýšili súper-

ky. V jednej z dvoch disciplín sa 
vo výsledkoch presadili aj mladší 
pretekári, druhá Sára Pacerová a 
taktiež druhý Matej Vránsky. Jed-
no víťazstvo a jedno druhé mies-
to získala Kristína Makovínyová a 
dve prvé miesta Lukáš Ottinger. 
Celkovo hodnotím tento víkend 
pozitívne a som rád, že na strelnici 
v Predajnej sme aj zásluhou práce 
členov oddielu biatlonu usporia-
dali vydarené podujatie v letnom 
biatlone.“

V dňoch 14. – 15. septembra po-

kračovali Majstrovstvá Slovenska  
v letnom biatlone vo Vyhniach, 
v športovom areáli Roveň, kde sa 
zároveň konali aj preteky olympij-
ských nádejí. Súťažilo sa v rýchlost-
ných a vytrvalostných pretekoch.

Kristína Makovínyová skonči-
la na 4. a 5. mieste v kategórii 
16-ročných dorasteniek, bola však 
dvakrát najlepšia zo Sloveniek, 
kedy ju predstihli len české pre-
tekárky. V starších dorastenkách 
(17 až 19 rokov) opäť nenašla 
premožiteľku Ema Kapustová, keď 
dvakrát zvíťazila. Sára Pacerová 
obsadila 9. a 12. miesto, Anež-
ka Smarkoňová 14. a 7. miesto a 
Eliška Smarkoňová bola 19. a 15. 
V kategórii starších dorastencov 
zaznamenal Matej Vránsky 8. a 7. 
miesto, Filip Bury 12. a 11. mies-
to, Adam Koštial 13. a 20. miesto 
a Radovan Floch 18. a 6. miesto.

V kategórii juniorov (20 až 22 
rokov) opäť dominoval Lukáš Ot-
tinger, keď skončil dvakrát prvý. 
V rovnakej vekovej kategórii, ale 
medzi juniorkami, si pripísala 
Mária Remeňová 2. a 1. miesto, 
jej sestra Zuzana skončila dvakrát 
tretia. 
Hodnotenie trénera Petra Kazára: 
„Majstrovstvá Slovenska vo Vy-
hniach nemôžeme hodnotiť inak 
ako pozitívne. Obidva majstrov-

ské tituly získali: K. Makovínyová, 
E. Kapustová a L. Ottinger. Jeden 
majstrovský titul získala M. Re-
meňová a dve tretie miesta Z. Re-
meňová. V hodnotení slovenských 
pretekárov si v dorastencoch 
„B“ premiérovo vybojoval tretie 
miesto R. Floch, ktorý predstihol 
dvakrát štvrtého M. Vránskeho. 
O výbornej pripravenosti celého 
družstva svedčí fakt, že pretekári 
Centra talentovanej mládeže Pod-
brezová dosiahli vo vytrvalostných 
pretekoch najrýchlejšie bežecké 

časy vo všetkých šiestich mládež-
níckych kategóriách (dorastenci 
„A“ – S. Ilavský, dorastenky „A“ – K. 
Makovínyová (3. celkovo, 1. SR), 
dorastenci „B“ – D. Cesnek, doras-
tenky „B“ – E. Kapustová, juniori – 
L. Ottinger, juniorky – M. Remeňo-
vá). V záverečnej fáze prípravného 
obdobia nás pred začiatkom biatlo-
novej sezóny čakajú ďalšie náročné 
tréningové cykly, testy výkonnosti 
a školské atletické súťaže v cezpoľ-
nom behu za Súkromné gymnázi-
um Železiarne Podbrezová.“


