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5

Prioritou bude pružne reagovať a čo
najlepšie sa prispôsobiť trhovým podmienkam
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Vývoj uplynulého roka nebol
pre mnohé spoločnosti priaznivý. Ako toto obdobie hodnotíte
v španielskych spoločnostiach
Transmesa a TAP?
- Napriek tomu, že sortiment
presných oceľových rúr a profilov vyrábaných v španielskych
dcérskych spoločnostiach je prevažne určený pre automobilový
priemysel, ktorý v minulom roku
nezaznamenal výrazný pokles, vývoj uplynulého roka bol podobný
tomu v ŽP a.s. V prvom polroku
sme ešte profitovali z priaznivej
situácie a vysokého stavu zákaziek
z konca roku 2018, avšak v dôsledku globálnych obchodných sporov
a zavedených ochranných opatrení, ovplyvňujúcich situáciu na
svetových trhoch, nastal postupný pokles objednávok a nárast
objemu zásob hotovej výroby, čo
následne viedlo k nevyhnutnému
obmedzeniu výrobného režimu
vybraných sekcií výroby.
Celkový objem výroby tak v
roku 2019 dosiahol 8 549 ton,
respektíve 25,1 milióna metrov,
čo v metrovom vyjadrení predstavuje 6,2 percentné podkročenie plánu. Ešte výraznejší pokles
objemov a cien dosiahol predaj
tovaru v komodite valcovaných rúr na domácom
španielskom trhu. Obrat
tak medziročne poklesol
o 19,1 percenta, na 34,6
milióna eur. Napriek uvedenému prepadu, bol
dosiahnutý konsolidovaný hrubý zisk na úrovni
1,9 milióna eur, ako aj
cash flow umožňujúci vyplatiť dividendy vo výške 1,5 milióna eur

V roku 2019 prevádzkovala spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. deväť
mobilných a jednu stacionárnu
nožnicu, ktoré slúžili na spracovanie veľkokusového šrotu.
Technický stav a veková štruktúra zariadení, z ktorých niektoré
sú v nepretržitej prevádzke už 32
rokov, nás nútilo zamyslieť sa nad
obnovou tohto typu strojných zariadení.
Z uvedeného dôvodu sme koncom roka 2019 realizovali výberové konanie na dodávku novej,
veľkokapacitnej nožnice. Z hľadis-

Z obsahu čísla
vyberáme:
ŽP Trade Bohemia, a.s.
Môžem potvrdiť, že situácia na
českom trhu nebola v minulom
roku priaznivá.
ŽP Group

čítajte na strane 3

Digitalizácia hradu
Ľupča
Zmluvou uzatvorenou v roku
2014, medzi Železiarňami Podbrezová a.s. a Pamiatkovým
úradom Slovenskej republiky,
bolo dohodnuté vytvorenie digitálneho diela hradu Ľupča.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 2

Vážení spolupracovníci,

Vstup zvitkov na kontinuálnej ťažnej stolici BEC4 (TAP Sant Ramon)

a zrealizovať investície v celkovom
objeme 2,5 milióna eur, pri súčasnom poklese celkovej zadlženosti.
Naša dcérska spoločnosť Transmesa USA, Inc.
dosiahla medziročný nárast tržieb z 1,7 na 3,2 milióna dolárov, aj napriek
zavedeným
dovozným
clám na oceľové výrobky zo strany Spojených
štátov amerických. Tento
pozitívny vývoj a hrubý
zisk 341 tisíc dolárov bol dosiahnutý spustením v poradí už druhej

linky povrchového brúsenia, zvýšením objemov predaja brúsením
finalizovaných profilov, ako aj tovaru pre skladníkov a zákazníkov v
sektore automobilového priemyslu na americkom trhu. S ohľadom
na situáciu, napriek podkročeniu
finančného plánu, môžeme hodnotiť dosiahnuté hospodárske výsledky ako veľmi dobré.

Modernizujeme strojový park
Ing. Martin Mastelák
výrobno-technický riaditeľ ŽP EKO QELET

Ročník LXXVI
6. MAREC 2020
www.podbrezovan.sk

ka logistiky prepravy materiálu a
Na základe dobrých skúseností
s prihliadnutím na technické mož- s nožnicami od českého výrobcu
nosti, bolo rozhodnuté, že nové ŽĎAS a.s., sme v rámci výberozariadenie bude
vého konania
umiestnené v
oslovili aj túto
spoločnosť
s
stredisku Hliník
t
e
c
h
n
i
c
k
ý
m
nad Hronom.
Od investície
zadaním
na
Stredisko Hliočakávame
zvýšenie
dodávku vhodník nad Hronom
produktivity práce,
ného typu zaje výrobným a
riadenia. Spoadministratívzníženie spracovacích
nám
nym centrom nákladov na prepracovanie ločnosť
pripravila zauspoločnosti ŽP
veľkorozmerového šrotu
jímavú ponuku
EKO QELET a.s.
a možnosť pružnejšie
Doteraz
bolo
na hydraulickú
vybavené monožnicu
CNS
reagovať na požiadavky
bilnou hydrau730/190-E,
s
našich zákazníkov.
lickou nožnicou
maximálnou
CNS 400-E, s
strižnou silou
elektrickým po7,3 MN, ktorá
honom. Aj z toho dôvodu sme sa umožňuje strihanie šrotu do priezamerali pri výbere na nožnicu s meru 160 milimetrov, resp. profiloobdobným pohonom, pretože má vého materiálu rozmeru 70 x 1 300
podľa našich skúseností nižšie pre- milimetrov Rm = 440 MPa (pevnosť
vádzkové náklady a nižšie náklady
pokračovanie na strane 3
na celkovú údržbu zariadenia.

Rovnako pozitívne môžeme
hodnotiť uplynulý rok z pohľadu
technologických inovácií, zameraných na odstránenie úzkych miest
technologických procesov a zníženie nákladovosti výroby. Z najvýznamnejších spomeniem automatizáciu vstupu
pokračovanie na strane 3

vedenie ŽP a.s. vás vyzýva,
aby ste zvážili, do akého prostredia vycestujete, kde sa pohybujete, s kým sa stretávate
a s ohľadom na možnosť šírenia koronavírusu, sa správali
zodpovedne voči sebe, svojim
blízkym, aj spolupracovníkom.
Potrebné je informovať priamych nadriadených o tom, kde
cestujete a po návrate dohodnúť ďalší postup, pokiaľ by to
boli ohrozené oblasti.
Ubezpečujem vás, že urobíme všetko, čo je v našich silách,
aby sme svojich zamestnancov
ochránili.
Zároveň sme však presvedčení, že nie je nutné šíriť zbytočnú paniku, so zreteľom na
aktuálne informácie o vývoji.
Panika iba komplikuje bežný
život a dodržiavanie hygienických návykov je platné stále,
nie iba v týchto časoch a malo
by byť samozrejmosťou pre
každého.
Ing. Vladimír Soták,
predseda Predstavenstva ŽP a.s.

Víťaz štvrtého kola čitateľskej súťaže

“

Vyžrebovali sme víťaza štvrtého kola čitateľskej súťaže venovanej 180. výročiu založenia podbrezovských železiarní. Žrebovali sme z úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že v roku
1836 bolo v rakúsko-uhorskom parlamente rozhodnuté o výstavbe dvanástich železničných tratí. Správne odpovedal aj Miroslav Šikeť z valcovne rúr. Získava darčekovú tašku, ktorú do
súťaže venoval Ing. Pavol Beraxa, PhD., riaditeľ ŽP VVC, s.r.o.
Výhercovi blahoželáme a cenu si môže prísť prevziať do redakcie (t.č. 645/2711 resp. 2714).
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Digitalizácia hradu Ľupča
Na základe TS Pamiatkového úradu SR
spracoval Mgr. Vladimír Homola

Zmluvou uzatvorenou v roku
2014, medzi Železiarňami Podbrezová a.s. a Pamiatkovým úradom
Slovenskej republiky, bolo dohodnuté vytvorenie digitálneho diela
hradu Ľupča. Rozsah digitalizácie
bol určený objektovou skladbou
pamiatky, so zámerom zdokumentovať časti hradu z exteriéru
aj interiéru.
Cieľom bolo, aby digitálny obsah slúžil pre potreby archivácie
stavebného stavu pamiatky ďalším
generáciám, pre plán obnovy hradu a zároveň pre potreby ďalšieho
bádania a výskumu tohto unikátneho objektu.
Snaha o digitalizáciu fondov
pamäťových inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky bola
prvýkrát skonkretizovaná v roku
2007, v dokumente Operačný
program informatizácia spoločnosti 2007 – 2013, ktorý schválila Európska komisia v septembri 2007.
Projekt bol realizovaný v rámci
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi
2 (OPIS 2) „Rozvoj pamäťových a
fondových inštitúcií a obnova ich
národnej infraštruktúry“ a spolufinancovaný bol z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho
rozvoja.
Cieľom projektu bola digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie,
sprístupňovanie a zlepšovanie
systémov získavania, spracovania
a ich ochrany na národnej úrovni.
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) digitalizoval od
roku 2012 do roku 2016 vybrané
pamiatky z Pamiatkového fondu
SR, pričom bolo pre potreby digitalizácie v PÚ SR zriadené interné
digitalizačné pracovisko. Pri digitalizácii pamiatok, hlavne veľkých
objektov – hradov, areálov, pamiatkových rezervácií a podobne
– bol zvolený outsourcing (výber
subdodávateľských
subjektov)
špecializovaných dodávateľov digitalizačných služieb.
Pri výbere pamiatkových objektov boli zohľadňované viaceré
kritériá. Najprv boli digitalizované
pamiatky a lokality zapísané do
zoznamu Svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO, ďalej pamiatky

Bokorys donžónu

Víkendový pobyt pre darcov krvi v roku 2020
Železiarne Podbrezová poskytnú svojim zamestnancom – bezpríspevkovým darcom krvi a jednému priamemu rodinnému
príslušníkovi darcu – bezplatný pobyt v hoteli Stupka na Táľoch,
v termínoch 10. – 12. júla, 14. – 16. augusta a 21. – 23. augusta.
Zamestnanci ŽP a.s., ktorým bola v roku 2019 za darcovstvo
krvi udelená plaketa prof. MUDr. J. Janského alebo medaila
prof. MUDr. J. Kňazovického a majú záujem zúčastniť sa pobytu,
sa môžu prihlásiť u Ing. J. Kochanovej na tel. čísle 5901, alebo
osobne v odbore bezpečnosti a životného prostredia (starý závod, budova energetiky 1. poschodie, č. dverí 118) do 31. marca, v pracovné dni v čase od 8. – 15. hod.

Právny odbor – referát organizácie
a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Ing. Soňa Roštárová, Gp
Pôdorys hradu Ľupča

zapísané do zoznamu Európskeho
kultúrneho dedičstva, pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny či
národné kultúrne pamiatky, ktoré podľa bývalého zákona SNR č.
27/1987 tvorili skupinu sedemdesiatich dvoch pamiatok, areálov a
súborov. Prihliadalo sa aj na stav
pamiatky, situovanie, prístupnosť, neho a vertikálneho rezu hradu.
Už prebiehajúci výskum hradu
okolitú zeleň a podobne.
Na digitalizáciu boli vyberané ty- potvrdil, že výstupy budú mimopovo rôznorodé objekty – sakrálna riadne užitočné pri obnove hrada meštianska architektúra, fortifi- ného komplexu (výskumná a prokačné stavby, ľudová architektúra jektová dokumentácia), návrhu
a technické stavby. Dokumentova- expozícií, prezentácii a propagácii
né boli aj súčasti
architektúry, ako
napríklad nástenné maľby, oltáre,
kazateľnice, ikonostasy, drevené
stropy, plastiky
či reliéfy. Ďalšou
oblasťou
bolo
dokumentovanie
archeologických
nálezov a výsledkov archeologických,
umeleckohistorických,
architektonických
a
reštaurátorských výskumov.
Neposledným
kritériom výberu
Vertikálny rez do horného hradu
bol aj vek pamiatky, alebo vzťah
k významným osobám či udalos- objektu. Dáta sú archivované priamo v hrade Ľupča. Dcérska spoločtiam.
Metód digitalizácie pamiatko- nosť ŽP Informatika s.r.o. zabezpevých objektov bolo viac. V zásade čila ich zdieľanie na serveri ŽP, aby
platí, že každý objekt bol doku- k nim mali online prístup aj oprávmentovaný minimálne dvoma me- není zamestnanci.
Výsledky digitalizácie pamiattódami, ktoré boli volené podľa
špecifických znakov jednotlivých kových objektov slovenského kulobjektov. Pri objekte hradu Ľupča túrneho dedičstva sprístupňuje aj
bola aplikovaná metóda terestric- portál kultúry Slovakiana, ako súkého laserového skenovania (TLS) časť siete európskych kultúrnych
a digitálna fotogrametria (FTG). portálov, na čele s celoeurópskym
Pri malých objektoch, s požiadav- kultúrnym portálom Europeana.
kou vysokej presnosti a detailnos- Slovakiana prináša viac ako milión
ti, bola použitá metóda optického kultúrnych objektov v digitálnej
skenovania. Ďalej boli používané podobe cez elektronické služby a
štandardné geodetické metódy funkcionalitu využiteľnú laickou,
– priestorová polárna metóda a aj odbornou verejnosťou. Portál
zameranie objektov pomocou glo- ponúka rozšírené možnosti vyhľabálneho navigačného satelitného dávania, prezerania a sťahovania
digitálnych objektov vo vysokom
systému (GNSS).
Výsledkom dokumentovania sú rozlíšení, s možnosťou ich nádigitálne fotografie – panorámy, sledného využitia v prípade, ak to
gigapixelové fotografie – spojenie umožňuje aktuálny stav právnej
viacerých digitálnych fotografií do ochrany.
Viac o pamiatkových objektoch
jedného celku, elevačné fotografie
– digitálne snímky získané pri fo- digitalizovaných v rámci projektu
tografovaní z lietadla, helikoptéry Digitálny pamiatkový fond si môči dronu a klasické digitálne foto- žete pozrieť na www.slovakiana.
grafie vo vysokom rozlíšení, na zá- sk a na www.facebook.com/sloklade ktorých bol vytvorený kom- vakiana, kde sú priebežne publipletný 3D model hradu, pôdorys a kované výstupy z digitalizácie pamožnosť akéhokoľvek horizontál- miatok SR.

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní
Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola
vždy platná a aktuálna.
Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument
D-05/2020 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a
organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na
nižšie uvedenej adrese.
V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom
mesiaci. Vo februári boli zverejnené:

Organizačné normy
Poriadok P-01/2018
revízia 5, zmena III

Organizačný poriadok Železiarní Podbrezová a.s.

Poriadok P-02/2019
revízia 6, zmena I

Pracovný poriadok Železiarní Podbrezová a.s.

Smernica S-001/2020
revízia 0, zmena 0

Riadenie projektov – interné projekty
výskumu a vývoja

Smernica S-017/2019
revízia 1, zmena I

Verejné obstarávanie – postup pri zadávaní zákaziek

Smernica S-020/2020
revízia 0, zmena 0

Činnosť zváračskej školy

Smernica S-195/2020
revízia 3, zmena 0

Exkurzie v Železiarňach Podbrezová a.s.

Smernica S-250/2020
revízia 1, zmena 0

Technicko-hospodárske normovanie
zvecnelej práce

Smernica S-422/2018
revízia 2, zmena I

Činnosť odboru riadenia a zabezpečenia kvality

Smernica S-435/2018
revízia 5, zmena II

Činnosť prevádzkarne ťaháreň rúr

Pokyn PO-001/2020
revízia 2, zmena 0

Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová

Pokyn PO-020/2020
revízia 2, zmena 0

Kompetencie zriaďovateľa vo vzťahu k
štatutárnemu orgánu SSŠ ŽP

Pokyn PO-151/2016
revízia 2, zmena I

Rajonizácia Železiarní Podbrezová a.s.

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP
a.s.
Rozhodnutie č. 05/2020

Postup pri preberaní zásielok z elektronických schránok dcérskych spoločností, ich evidencii a odosielaní zásielok z
dcérskych spoločností prostredníctvom
podateľne/výpravne ŽP a.s.

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 08/2020

Úprava pracovného režimu v prevádzkarni oceliareň a v prevádzkarni ťaháreň rúr – v dielni oblúkareň od 1. marca
2020

Príkaz č. 08/2020

Preberanie zásielok doručovaných do
elektronickej schránky ŽP a.s.

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

Očakávame zmeny, ktoré stabilizujú
trh s hutníckymi výrobkami
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Vývoj uplynulého roka nebol pre
mnohé spoločnosti priaznivý.
Ako toto obdobie hodnotíte vo
vašej spoločnosti?
- Môžem potvrdiť, že
situácia na českom trhu
nebola v minulom roku
priaznivá. Doba konjunktúry však skončila a
nielen naša spoločnosť
túto skutočnosť pocítila, najmä v druhom polroku. Celkový výsledok
ŽP Trade Bohemia, a.s.
sa pohybuje na plánovaných objemových hodnotách,
stanovených v obchodnom pláne
pre rok 2019. Na tomto výsledku
sa jednoznačne pozitívne prejavilo obdobie prvého polroku, kedy
bolo možné realizovať štandardné
objemy predaja.
Musím upresniť, že tento stav
nezodpovedá predaju komodity
oceľových blokov, kde, bohužiaľ,
vzhľadom na zložité trhové prostredie, došlo od druhého polroku
k zastaveniu obchodnej spolupráce s jediným odberateľom – so
spoločnosťou Moravia Steel a.s.
V priebehu vlaňajšieho roku,
spoločne s klesajúcim dopytom
na trhu, postupne dochádzalo k
synergickému efektu v oblasti vývoja cenových hladín hutníckych
komodít, a to v podobe tlaku na

ich znižovanie.
Počas minulého roku na kondíciu českého hospodárstva veľmi
negatívne pôsobilo spomalenie
nemeckej ekonomiky, ktorá je z
pohľadu exportu Českej republiky na prvej pozícii. V
nemalej miere sa na
ekonomicko-hospodárskom pohľade a následných odhadoch vývoja
podieľali médiá, ktoré
nie vždy objektívne informovali o skutočnom
stave. Rok 2019 jednoznačne nebude v histórií predaja našej spoločnosti v Českej republike
rekordný, viac-menej je zrkadlom
trhových podmienok v sortimente hutníckych
materiálov
v
danom čase.

“

výrobu ocele a následne oživením
dopytu, ktorý, zatiaľ, nemožno
potvrdiť. Môžem konštatovať, že
sme stále, zo strany našich odberateľov, vystavení pretrvávajúcej
cenovej konfrontácii s konkurenčnými výrobcami.
Aj napriek vyššie uvedeným
skutočnostiam sa nám vďaka stabilným obchodným partnerom,
najmä vo veľkoobchodnej oblasti, darí v prvom polroku zabezpečovať objemy zákaziek, ktoré sa
blížia k našej obchodnej úlohe v
Českej republike.

Čo bude pre
vás v tomto
Pre našu
roku najväčšou
Ako ste odspoločnosť bude
prioritou?
štartovali nový
- V tomto
veľmi dôležité obstáť roku
rok?
bude pre
- S očakáv konkurenčnom boji, našu spoločvaním zmien,
nosť veľmi dôminimálne si udržať
ktoré by mohležité
obstáť
li
pozitívne
v už spomínapozíciu a samotný
ovplyvniť vývoj
nom
konkupodiel predaja na
obchodu a starenčnom boji,
bilizovať trh s
minimálne si
českom trhu.
hutníckymi výudržať
svoju
robkami. Tieto
pozíciu a sazmeny musia
motný podiel
byť podporované rastom a stabi- predaja na českom trhu. Verím, že
litou cien vstupných surovín pre tento cieľ naplníme.

S Ing. Drahomírom Ďurčenkom, finančným riaditeľom Transmesa

Prioritou bude pružne reagovať
a čo najlepšie sa prispôsobiť
trhovým podmienkam
dokončenie zo strany 1

päťdňovom pracovnom režime. výrobkov a 312 ton tovaru, s obNavyše bola výroba obmedze- ratom na úrovni 3,3 milióna eur.
zvitkov kontinuálnej ťažnej ná
plánovaV uvedenom
stolice BEC4, rozšírenie skladu a ným čerpaním
režime
sme
automatizovaného systému do- dovolenky, s
tak
odštartoNový rok sme
pravy zvitkov na stoliciach BEC7 cieľom zníževali nový rok
a BEC8, zvýšenie výkonu vstup- nia vysokého odštartovali s kladným s
kladným
nej trojžilovej stolice v Arenys stavu
zásob
hospodárskym
hospodárskym
de Mar, inštaláciu fotovoltického štandardných
výsledkom a
solárneho systému v prevádzke výrobkov
na
výsledkom a podobný podobný vývoj
Sant Ramon, ako aj už spomínanú sklade.
Za
očakávame
vývoj očakávame
linku povrchového brúsenia pro- prvý
mesiac
aj v nasledufilov v Sterling Heights (Detroit).
bolo vyrobejúcich mesiaaj v nasledujúcich
ných 511 ton,
coch prvého
mesiacoch prvého
Ako ste odštartovali nový rok?
respektíve 1,3
štvrťroku.
- Situácia z konca roka sa vý- milióna metštvrťroku.
raznejšie nezmenila. Preto pri rov, čo je o 34
Čo bude pre
zohľadnení objemu zákaziek na percent menej
vás v tomto
prvý štvrťrok, pokračuje v sekcii v
porovnaní
roku najväčvýroby rúr s OD do 12 milimetrov s januárom 2019. Celkovo však šou prioritou?
výroba v zníženom dvojzmennom bolo vyexpedovaných 825 ton
- V súlade s konsolidovaným
plánom ŽP Group, predpokladáme postupnú stabilizáciu a
zlepšenie výsledkov v priebehu
roka, avšak dosiahnuť stanovené objemy a potrebnú cenovú
úroveň bude náročné. Všetko sa
tak bude odvíjať od okolností na
trhu, našou prioritou tak bude
pružne reagovať a čo najlepšie
sa prispôsobiť trhovým podmienkam, ktoré nám tento rok prinesie. Verím, že sa nám podarí zabezpečiť požadovanú rentabilitu
našich výrobkov a hospodárske
výsledky, ktoré nám umožnia
plniť naše záväzky voči akcionárom, veriteľom, aj všetkým našim
Automatizovaný systém dopravy zvitkov BEC7 (TAP Sant Ramon)
zamestnancom.

“

Nová veľkokapacitná nožnica. 				

Foto: ŽP EKO QELET

Modernizujeme
strojový park
dokončenie zo strany 1
vyjadrená v megapascaloch).
Celková hmotnosť zariadenia
je 47,5 tony, bez prevádzkových
kvapalín a má výrazne vyšší výkon
v porovnaní s pôvodne prevádzkovanou nožnicou CNS 400-E.
Z technického hľadiska sme
museli realizovať nový elektrický
prívod, a to z dôvodu navýšenia
výkonovej požiadavky na 167 kilowattov, s istením 400 ampérov.
Našťastie, pri výstavbe strediska
Hliník nad Hronom uvažovali s
jeho ďalším rozširovaním. Výkon
trafostanice mal tak dostatočnú

výkonovú rezervu na zabudovanie ďalšieho technického zariadenia.
Podľa výrobcu je projekčný výkon nožnice 10 – 20 ton/hodinu
(v závislosti na type strihaného
materiálu), čo po veľkokapacitnom
šrédri a stacionárnej nožnici CNS
800/D-11, bude naším tretím najvýkonnejším zariadením.
Od tejto investície očakáva naša
spoločnosť zvýšenie produktivity
práce, zníženie spracovacích nákladov na prepracovanie veľkorozmerového šrotu a možnosť pružnejšie
reagovať na požiadavky našich zákazníkov.

Zo sveta ocele
Čínsky výpadok pomôže oceliarom krátkodobo
Zdroj: R. Turza, hnonline.sk (skrátené)

Ázijské hutnícke spoločnosti aktuálne trpia nedostatočným odbytom
a zásoby ocele rastú. Dôvodom je útlm tamojšieho hospodárstva i
ochromený export.
Európskym hutníkom by mohlo šírenie koronavírusu v Číne paradoxne pomôcť. Najľudnatejšia krajina sveta je najväčším producentom
ocele a aktuálne čelí problémom s oslabeným domácim dopytom a
zároveň aj ťažkostiam s exportom na zahraničné trhy. Dočasne sa tak
môže znížiť prílev lacnej čínskej ocele na naše trhy. Čínu totiž v dôsledku karantén trápi nízka efektivita prístavov.
Táto úľava od lacnej hutníckej produkcie však bude mať zrejme len
krátke trvanie. „Vysoké zásoby bude chcieť Čína vyriešiť väčším exportom, ale to nastane najskôr o niekoľko týždňov. Dôvodom je obmedzená aktivita v prístavoch a pomalé nakladanie komodít a tovarov na
tankery. Rast vývozu ocele z Číny je možné očakávať v druhej polovici
roka,“ konštatuje analytik Finlord Boris Tomčiak.
Podľa Čínskej asociácie výrobcov ocele a železa zásoby čínskeho trhu
s oceľou od decembra vzrástli o 35 percent, v dôsledku čoho žiadala
výrobcov o upravenie výrobných rytmov. „Čínski producenti v súčasnosti produkujú o 5,8 percenta menej ocele ako v rovnakom období
pred rokom. Napriek tomu však rastú zásoby ocele, ktoré sú v porovnaní s minulým rokom viac ako dvojnásobné a predstavujú 21,3 milióna
ton,“ konštatuje analytik X-Trade Brokers Lukáš Lipovský.
Niektoré čínske oceliarske fabriky preto uprednostnili pred ďalšou
výrobou údržbu, ktorá sa však podľa podnikov v Číne dá nahrádzať
výrobou len dočasne. V konečnom dôsledku bude ázijský oceliarsky
gigant chcieť dobehnúť zameškané a po odznení hlavných problémov
spôsobených vírusom sa rýchlo vrátiť na exportné trhy.
Čínske autority si uvedomujú komplikovanú situáciu na trhu, ktorá
podľa nich bude minimálne v prvom kvartáli pretrvávať. V druhom
kvartáli preto čínski oceliari očakávajú vládne stimuly, ktoré majú podporiť trh vo všetkých oblastiach a dostať dopyt na pôvodné úrovne.
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Ľudské práva ako dôležitá
súčasť nášho života
Olympiáda ľudských práv. Zúčastnila sa jej aj naša žiačka gymnázia
Viktória Krakovská z III.H triedy,
Napriek tomu, že žijeme v moder- ktorá z krajského kola postúpila
nom svete, ľudské práva sú denne na celoslovenské.
Vedomosti a zručnosti v oblasporušované. Jednou z možností
ako ich dostať do povedomia a ti ľudských práv, najmä mládeži
posilniť ich dodržiavanie je ciele- pomáhajú tvoriť postoje a hodná práca s mladými ľuďmi. Pros- noty, medzi ktoré napríklad patrí
tredníctvom zaujímavých aktív aj zmysel pre zodpovednosť za
s mládežou pracuje aj IUVENTA vlastné činy, empatia, solidarita
– Slovenský inštitút mládeže. Ide s inými či odhodlanie pracovať
o štátnu inštitúciu riadenú pria- na osobnom rozvoji a sociálnych
mo Ministerstvom školstva, vedy, zmenách. Olympiáda ľudských
výskumu a športu SR. IUVENTA práv stredoškolskej mládeže je
organizuje mnohé olympiády pre realizovaná písomnými a ústnymi
stredoškolákov, a jednou z nich je súťažnými formami, a to testami,
poznatkovo-postojovou prezentáciou
téz, riešením modelových prípadov a
situácií, obhajobou
písomných
prác
a riešením finálových zadaní. Súťaž
je
trojúrovňová,
prebieha v školských a krajských
kolách a vrcholí v
celoštátnom kole.
Cieľom Olympiády
ľudských práv (OĽP)
je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu
k demokratickému
občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov
študujúcej mládeže, a tým k posilňovaniu základných
pilierov demokracie.
Krajským kolom
úspešne prešla aj
študentka
nášho
gymnázia, Viktória
Krakovská, ktorá sa
s nami podelila o
svoje dojmy: „Na
olympiádu som sa
prihlásila, pretože
Viktória sa začiatkom apríla zúčastní celoštátneho kola
sa chcem problemaP. Motyčková
noviny@zelpo.sk

tike ľudských práv venovať aj v budúcnosti. Ľudské práva sú niečo,
čo ľudia berú ako samozrejmosť.
Bohužiaľ, nie všade vo svete sú si
ľudia rovní a nemajú ani rovnaké
práva. Aby nastala zmena, treba
o tom hovoriť. Sme mladá generácia, ktorá má celý život pred sebou a verím, že pokiaľ sa budeme
snažiť, môžeme niečo zmeniť. Ja
sa snažím nevnímať ľudské práva
ako niečo dané ústavou, ale ako
dôležitú súčasť našich životov, o
ktorú sa musíme starať, aby sme
si ju udržali.
Krajského kola OĽP som sa zúčastnila 6. februára. Bol to druhý
ročník, do ktorého som sa zapojila, avšak ten prvý nebol až tak
úspešný. Z tohto dôvodu som neočakávala postup ani tento rok. O
to viac ma potešil. Písomná časť je
zameraná viac na Európsku úniu,
rôzne medzinárodné dohovory
a zákony. Ústna časť pozostáva
z dvadsiatich téz, ktoré opisujú
aktuálne danie na Slovensku a v
Európe. Zastúpené boli napríklad
Nežná revolúcia, moderná európska demokracia, zmeny volebných
zákonov na Slovensku, rasová a
etnická diskriminácia, násilie na
ženách a domáce násilie, teroristické útoky, ale aj ako štátne či
európske inštitúcie pristupujú k
osobám so zdravotným postihnutím alebo stále čoraz aktuálnejšia
téma, a to právo na zdravé životné prostredie.
Súťažiaci si žrebujú jednu z nich
a majú desať minút na obhajobu
svojho názoru na daný problém.
Olympiády akéhokoľvek druhu sú
podľa mňa aj skvelou prípravou
na maturitu, pretože sú koncipované rovnako. Tak isto je to aj
príležitosť rozšíriť si obzory, zistiť
koľko toho ešte nevieme alebo naopak, ako veľa vieme v porovnaní
s inými študentami."
Celoštátne kolo 22. ročníka
Olympiády ľudských práv sa uskutoční 6. – 8. apríla a Viktórii budeme držať palce.

Stojaci zľava: Snopko-tréner, Kőrőš, Brozman, Ufrla, Caban, Janeček. Čupiaci zľava: Urgela, Ždánsky,
Martinec, Krnáč, Palider. 					
Foto: FB

V športových súťažiach
sa nám opäť darilo
PaedDr. Roman Snopko, PhD.

Futsal
Chlapci našej Súkromnej spojenej
školy Železiarne Podbrezová dokázali zvíťaziť v silne obsadenom
turnaji na majstrovstvách kraja,
ktoré sa konali dňa 18. februára
v detvianskej športovej hale. Turnaja sa zúčastnilo šesť víťazných
družstiev z regiónov a do celoslovenského finále mohol postúpiť
iba víťaz.
Hralo sa v dvoch základných skupinách po tri družstvá, z toho prvé
dve postúpili do semifinále a hrali na kríž – víťaz „A“ skupiny proti
druhému z „B“ skupiny a naopak,
víťaz „B“ skupiny proti druhému z
„A“ skupiny, pričom víťazi semifinále postúpili do finále a porazení
hrali o tretie miesto.
Skupinu sa nám podarilo vyhrať,
porazili sme postupne obidvoch
súperov, najprv domácu Detvu 1:5
a neskôr aj silné Gymnázium Andreja Sládkoviča z Banskej Bystrice 4:3. V semifinále sme sa stretli
s družstvom Gymnázium Žiar nad
Hronom, ktoré sme porazili 5:2.
Keďže v druhom semifinále vyhrali gymnazisti Andreja Sládkoviča z

Banskej Bystrice nad futsalistami
z Kremničky 6:3, vo finále sme po
druhýkrát nastúpili proti tomuto
ťažkému súperovi.
Predpokladal sa náročný súboj,
pretože pri našej výhre v skupine
sme dva razy museli súpera doťahovať, keďže vyhrával 2:1 a 3:2, no
priebeh finále bol úplne iný. Od začiatku sme na detvianskej palubovke dominovali a súperovi sme ušli
až na 4:1. V závere sme inkasovali
ešte jeden gól, ale celkové skóre
4:2, víťazstvo v turnaji bez porážky
a postup na majstrovstvá Slovenska bolo sladké. Ďakujeme chlapcom za krásny prístup a bojovnosť
a blahoželáme k úspechu.

Stolný tenis
Žiaci Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová úspešne reprezentovali školu aj na okresnom
kole v stolnom tenise, ktoré sa konalo 18. februára na pôde Gymnázia Jána Chalupku v Brezne.
Družstvo v zložení Jakub Hazucha, Andrej Kuvik, David Štubniak a
Adam Valašťan si vybojovalo víťazstvom v súťaži postup na krajské
kolo. Ďakujeme za reprezentáciu a
držíme palce v ďalšom športovom
zápolení.

Návšteva z nemeckého Kaiserlauternu
v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová
Mgr. Marta Sahin

Posledné dva dni pred jarnými
prázdninami, 20. a 21. februára,
navštívili našu školu v rámci vzdelávacej mobility učiteľov Erasmus+ KA1, tzv. Job shadowingu,
Dr. Norbert Herhammer z našej
partnerskej školy HohenstaufenGymnasium v Kaiserslauterne,
spolu so svojím kolegom Steffenom Luba z gymnázia Am Rittersberg.
Po privítaní riaditeľkou Ing. Miriam Pindiakovou ich naši žiaci
Lea Daxnerová a Peter Karaffa
previedli školou a popísali im, čo
našim žiakom ponúka. Job shadowing absolvovali na hodine fyziky,
telesnej a športovej výchovy i nemeckého jazyka. Na hodine anglického jazyka sa štvrtáci nenechali
zahanbiť a rozprúdila sa živá diskusia. Našim kolegom z Nemecka
porozprávali o sebe, o Slovensku a
dozvedeli sa taktiež veľa zaujímavého o živote v Nemecku. Keďže
v apríli sa uskutoční už tretia mobilita Erasmus+ KA2 pre žiakov, a
tentokrát budeme hostiteľskou

školou my, spolu s kolegami Mgr.
Katarínou Tajbošovou, koordinátorkou programov Erasmus+ a
PaedDr. Jánom Peterajom, sme
im vo štvrtok po vyučovaní predstavili program a miesto konania
mobility. V piatok absolvovali Job
shadowing na hodine nemeckého
jazyka, anglického jazyka a matematiky. Veľmi pozitívne hodnotili
aktivitu žiakov, ich bezprostrednosť a záujem.
Cieľom mobility našich zahraničných kolegov bolo okrem job shadowing-u zoznámenie sa s implementáciou IKT do vyučovacieho
procesu a ich využívania na našej
škole, ale hlavne s fungovaním
školského webového portálu Edupage a elektronickej triednej knihy
v praxi, ktorej zavedenie by radi
presadili aj na ich školách. Domov
odchádzali spokojní, s množstvom
nových skúseností a dojmov, no
hlavne s prísľubom spolupráce na
ďalších spoločných projektoch.

Počas pobytov v rámci projektu Erasmus+ spoznávajú hostia nielen nové krajiny, kultúry či zaujímavých ľudí, ale zlepšujú
si aj svoje jazykové znalosti. Súkromnú spojenú školu Železiarne Podbrezová tentokrát navštívili naši nemeckí partneri.
Foto: FB
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Výsledky parlamentných volieb v roku 2020
Z podkladov z internetu spracoval T. Kubej

K volebným urnám na Slovensku
pristúpilo v posledný februárový
deň 65,8 percenta voličov. Účasť
vo voľbách bola najvyššia od roku
2002, vtedy prišlo voliť 70,2 percenta ľudí. Parlamentné voľby v
roku 2020 vyhrala strana OĽaNO,
so ziskom 25,02 percenta všetkých hlasov, čo znamená 53 mandátov v Národnej rade Slovenskej
republiky.
Do parlamentu sa dostalo ešte
ďalších päť strán. Na druhom
mieste skončila strana Smer-SD,
ktorá získala 18,29 percenta a 38
mandátov. Tretie miesto obsadila
strana Sme rodina s 8,24 percenta

a 17 mandátmi. Kotleba – Ľudová
strana Naše Slovensko je na štvrtej priečke, dosiahla 7,97 percenta
a 17 mandátov. Zo strán, ktoré sa
dostali do parlamentu, nasleduje
Sloboda a solidarita, ktorá získala
6,22 percenta hlasov a 13 mandátov. Poslednou stranou, ktorá sa
dostala do parlamentu, je strana
Za ľudí s 5,77 percenta a 12 mandátmi.
Koalícia PS-Spolu skončila na
celkovom piatom mieste, keď získala 6,96 percenta hlasov, ako
koalícii jej to však na mandát do
parlamentu tesne nestačilo. Na
zvolenie potrebovali aspoň sedem
percent.
Za bránami parlamentu zostalo

aj ôsme KDH so ziskom 4,65 percenta, ďalej Maďarská komunitná
spolupatričnosť, ktorú volilo 3,90
percenta voličov, SNS s 3,16 percenta a Dobrá voľba, ktorá získala
3,06 percenta hlasov. Pod tromi
percentami získaných hlasov ostali
Vlasť – 2,93 percenta a Most-Híd
s výsledkom 2,05 percenta hlasov.
Ďalšie politické subjekty získali
menej ako jedno percento hlasov.
Ponúkame vám ešte prehľad, ako
sme volili v našom kraji, okrese,
meste Brezno a obci Podbrezová.
Prehľad ponúka len strany, ktoré
získali viac ako jedno percento
hlasov.
Banskobystrický kraj: OĽaNO –
21,68 percenta, Smer-SD – 20,41

percenta, ĽSNS – 10,62 percenta,
Sme rodina – 9,25 percenta, Koalícia PS-Spolu – 6,27 percenta, SaS
– 5,47 percenta, Za ľudí – 4,85
percenta, Maďarská komunitná
spolupatričnosť – 4,11 percenta,
Most-Híd 3,24 percenta, Dobrá
voľba – 3,24 percenta, SNS – 3,10
percenta, KDH – 3,03 percenta,
Vlasť – 2,66 percenta.
Okres Brezno: Smer-SD – 22,55
percenta, OĽaNO – 22,08 percenta, ĽSNS – 12,33 percenta, Sme rodina – 10,23 percenta, Koalícia PSSpolu – 5,96 percenta, SaS – 5,30
percenta, Za ľudí – 4,63 percenta,
Dobrá voľba – 3,85 percenta, KDH
– 3,67 percenta, SNS – 3,42 percenta, Vlasť – 3,03 percenta.

Mesto Brezno: OĽaNO – 24,22
percenta, Smer-SD – 21,25 percenta, Sme rodina – 9,79 percenta, ĽSNS – 8,80 percenta, Koalícia
PS-Spolu – 6,75 percenta, SaS – 6
percent, Za ľudí – 5,51 percenta,
Dobrá voľba – 4,62 percenta, KDH
– 3,54 percenta, Vlasť – 3,52 percenta, SNS – 3,27 percenta.
Obec Podbrezová: Smer-SD –
23,33 percenta, OĽaNO – 18,86
percenta, ĽSNS – 15,43 percenta,
Sme rodina – 12,15 percenta, Koalícia PS-Spolu – 5,61 percenta,
SaS – 5,39 percenta, Dobrá voľba
– 4,36 percenta, Za ľudí – 3,81 percenta, Vlasť – 3,43 percenta, SNS
– 2,94 percenta, KDH – 1,96 percenta.

*** čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***

Od ťažkých začiatkov k popredným železiarňam v monarchii
Z archívnych podkladov spracovala
P. Motyčková

Železiarne Podbrezová v roku
2020 oslavujú už stoosemdesiat
rokov svojej existencie. Ich bohatý vývoj si v tomto roku pripomíname aj na stránkach Podbrezovana, prostredníctvom čitateľskej
súťaže.
Vašou úlohou je pozorne čítať
a prostredníctvom ústrižkov odpovedať na otázky, ktoré následne zašlete do redakcie. V každom
vydaní Podbrezovana budeme
žrebovať jedného výhercu, ktorý
bude vecne odmenený. O záverečnú Cenu generálneho riaditeľa ŽP
a.s., však budú súťažiť len tí, ktorí
správne odpovedia na všetky otázky. Držíme vám palce a budeme
radi, ak nám v priebehu roka budete posielať zaujímavé námety a
tipy na príspevky do novín, ktoré
úzko súvisia s históriou našej spoločnosti.
V roku 1840 sa začala výstavba
valcovne v Podbrezovej zemnými
prácami pre vodné stavby. Vzhľadom na to, že Dvorská komora
pripomínala potrebu nového pudlovania kychtovými plynmi vo vysokých peciach, na služobnú cestu
do Wasseralfingenu bol vyslaný
manipulačný správca železiarní Anton Glanzer. Poznatky, ktoré získal
počas jedného roku, opäť odložili
predstavy o modernom podniku
v Podbrezovej. Čas bol však neúprosný, a ak chcela Podbrezová vo
výrobe koľajníc konkurovať ostatným európskym krajinám, musela
Dvorská komora klásť na dobudovanie podniku väčší dôraz.
Výstavba bola opäť plne rozbehnutá v roku 1846 a pokračovala
až do revolučných rokov 1848 –
1849, kedy sa v Hronci sústredili na
výrobu zbraní a stavba v Podbrezovej bola presunutá na „druhú ko-

ľaj“. Kompetentní si uvedomovali,
že stavba v Podbrezovej je náročná, a že si vyžaduje človeka, ktorý
by sa venoval len jej – v roku 1851
vymenovali za dočasného správcu výstavby pudlovne a valcovne
Mórica Raffelsbergera. Ten podal
návrh na postavenie dvoch plamenných pecí a následne sa začala
výstavba tehelne na výrobu ohňovzdorných tehál pre pudlovňu.
Aj rok 1852 bol rozbehnutý v
dobrom tempe. Plamenné pece už
boli v prevádzke a niekoľkokrát do
mesiaca dodávali určité množstvo
liatiny pre novostavbu. V tom istom roku sa začala aj výstavba štyroch plynových pudlovacích pecí a
dvoch zváracích pecí.
V polovici novembra 1853 bolo
do chodu uvedené ľavé krídlo
podniku – valcovacie zariadenie
na lupy, čelné kladivo a dúchadlo.
V novembri začali vyhrievať pece,
dymovody a ohrievače. O týždeň
neskôr, o jednej hodine ráno, sa
začala tavba v štyroch pudlovacích
peciach. Plynové pece sa rozžiarili na bielo. Daný efekt ešte nebol
taký, ako sa očakávalo, a aj napriek
veľkému úsiliu nebola výroba koľajníc v roku 1853 rozbehnutá.
Začala sa až v júli nasledujúceho
roku a navždy zmenila život pod
vŕškom Brezová. Prevoz koľajníc
zabezpečoval dopravca z Banskej
Bystrice konskými povozmi. Na rok
1855 objednalo Ústredné riaditeľstvo pre stavby železníc viac ako 49
tisíc metrických centov (v prepočte 2 750 ton) koľajníc. Určené boli
pre juhovýchodnú štátnu dráhu
Debrecín – Solnok.
O výstavbe podniku pod vŕškom Brezová sa písalo aj v časopise Osterreichische Zeitschrift für
Berg und Hüffen, v čísle 1 z roku
1853. Nachádzala sa v ňom obšírna správa o podrobnej výstavbe
valcovne a jej rozmiestnení, ktorá

Historické valcovanie koľajníc.				

Foto: archív redakcie

Pohľad na železiareň okolo roku 1890. 							

okrem iného popisovala: „Neďaleko Hronca, na pravom brehu Hrona, sa stavia teraz jedna pudlová
pec a valcovňa, ktorých rozsiahlosť
a plánované zariadenie onedlho
bude sa môcť zrovnávať s najväčšími a najvýznamnejšími železiarňami. V tejto železiarni má sa ročne
vyrobiť okrúhle 49 000 metrických
centov koľajníc, tyčového železa,
kotlových a obyčajných plechov.“
Kvalitu podbrezovských koľajníc
ocenili aj na londýnskej výstave
v roku 1862, kde získali striebornú medailu. Aj napriek tomu však
nebol splnený zámer rakúskouhorského parlamentu a na výstavbu vnútroštátnych železníc boli
uprednostnené koľajnice zo zahraničia, ktoré sa ale kvalitou tým
podbrezovským rovnať nemohli.
V Podbrezovej sa začali striedať
roky prosperity a útlmu. Predaj
koľajníc dosiahol svoj najväčší vrchol v roku 1871 – 7 637,5 tony a
potom ich výroba postupne klesala, až v roku 1884 bola zastavená
úplne.
V čase útlmu pre podbrezovskú
valcovňu hľadali náhradný výrobný
program, ktorý by bol špecializovaný na výrobky, aké v uhorskom
železiarstve ešte neboli. Prestavbou podniku pribudla rúrovňa či
napríklad aj prvá siemens-martinská pec, ktorá predstavovala významný medzník pre železiarstvo.
Vyrábala sa plávkova oceľ, nakoľko
závod disponoval veľmi kvalitným

železným odpadom aj zo zvyšných
koľajníc.
Koncom 19. storočia sa podbrezovské železiarne opäť postavili na
nohy a zaradili sa medzi popredné
železiarne v monarchii. Získali späť
domáce trhy, kde vytlačili niektoré
zahraničné výrobky a podstatne sa
zvýšila aj kapacita výroby. V roku
1890 bola postavená druhá siemens-martinská pec.
Značný hospodársky efekt prinieslo aj zavedenie kremíkovej
pružinovej ocele a zakúpením
francúzskeho patentu sa stala Podbrezová jediným výrobcom Holzerovej pružinovej ocele v Uhorsku.
Tretia siemens-martinská pec stála
už v roku 1897. So závodom boli
budované aj administratívne bu-

Foto: archív redakcie

dovy, závodný hotel, šalandy, začala sa výstavba škôl, budované boli
aj cestné, železničné a rovnako aj
telegrafické spojenie.
V deväťdesiatych rokoch bol
postavený a vysvätený aj rímskokatolícky kostol. Už od roku 1880
bol k dispozícii malý lazaret s dvomi miestnosťami. V roku 1893 bola
postavená nemocnica (v priestoroch dnešných garáží – pozn. red.),
ktorá mala dve izby, aj operačnú
miestnosť. Sociálnu starostlivosť o
práceneschopných, prípadne pozostalých, ale aj dôchodcov, preberala Bratská pokladnica, ktorá
mala na Horehroní už staré tradície. Život pod vŕškom Brezová začal plne rozkvitať a napredovať vo
všetkých smeroch.

Kupón č. 5
Súťažná otázka č. 5:
V ktorom roku bola postavená druhá
siemens-martinská pec?
Odpoveď: ............................................................................................
.............................................................................................................
Meno a priezvisko, os. číslo, prevádzkareň/útvar: ..............................
.............................................................................................................
Správne odpovede zasielajte na vystrihnutom kupóne do redakcie
Podbrezovana, najneskôr do desiatich dní od vydania aktuálneho
čísla.
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Jedálny lístok

Jedálny lístok

9. – 15. 3. 2020

Pondelok
Polievky: držková, mrkvová s pórom, pečivo.
● Kuracie prsia na smotane, cestovina ● Hovädzia roštenka portugalská, zemiaky, uhorka ● Džuveč
z bravčového mäsa, uhorka ● Gazdovský šalát, pečivo ● Zapekaná
brokolica s tofu ● Kysnutý koláč
slivkový, kakao ● Bageta Apetito ●
Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: slepačia, bryndzová so
strúhaným cestom, pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža,
šalát ● Pečený bôčik s plnkou,
kapusta, knedľa ● Bolonské špagety ● Ovocný cestovinový šalát
s kuracím mäsom ● Kelový karbonátok, zemiaky, šalát ● Lievance s
džemom ● Bageta syrová ● Mliečny balíček.
Streda
Polievky: šošovicová s kyslou kapustou, francúzska, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, zemiaková kaša, kompót ● Bravčový
perkelt, cestovina ● Pizza s moravským mäsom ● Šalát zelerový
s ananásom, pečivo ● Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha ●
Zemiakové knedličky čučoriedkové so strúhankou ● Bageta moravská ● Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: krúpková, údeninová,
pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová
omáčka, knedľa ● Morčacie prsia
na hrášku so šampiňónmi, ryža,
šalát ● Vyprážaná treska plnená
brokolicou a syrom, zemiaky, šalát
● Lahôdkový šalát, pečivo ● Bravčové mäso na kari so zeleninou ●
Žemľovka s tvarohom ● Bageta s
kuracím mäsom ● Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: fazuľková kyslá s
kôprom, bulharská, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa,
kompót ● Bravčový rezeň belehradský, opekané zemiaky, uhorka
● Lasagne mäsové ● Šalát pekinský so šunkou, pečivo ● Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka
● Buchty na pare s nutelou, maková posýpka, kakao ● Bageta Gurmán ● Ovocný balíček.
Sobota
Polievka: paradajková s cestovinou, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky,
knedľa ● Plnený bravčový závitok,
ryža, cvikla ● Bageta syrová.
Nedeľa
Polievka: gulášová, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska
omáčka ● Morčacie soté na zelenine, slovenská ryža, uhorka ● Bageta moravská.

16. – 22. 3. 2020

Počas pôstu by ste mali piť len vodu a bylinkové čaje, prípadne zeleninové či ovocné šťavy.

Ilustračné foto: magazin-zivotny-styl.com

Pôst je prírodným liekom
Z podkladov z internetu spracovala
P. Motyčková

Popolcovou stredou, ktorá tento
rok pripadla na 26. februára, sa
pre veriacich začalo štyridsaťdňové obdobie pôstu, ktoré je predprípravou na najväčší kresťanský
sviatok – Veľkú noc. Korene pôstu
sú však staré ako ľudstvo samotné a už staroveké civilizácie využívali pôst nielen na prehĺbenie
duchovna, ale aj ako prírodný liek
pre svoje telo.
Slovo „pôst“ (v angličtine fast, v
nemčine Fasten) je odvodené od
gótskeho slova „fastan“ a znamená
zastaviť sa, počkať. Je to obdobie,
kedy sa čiastočne, alebo v niektorých prípadoch úplne, zriekneme
tuhej stravy. Telo začne „konzumovať“ to, čoho má prebytok – spáli
zásoby a látky, ktoré boli pre neho
doteraz nepotrebné a zvyšok, toxické látky, z tela vylúči. Okrem
toho môže dočasný pôst pomôcť
regenerácii tráviaceho traktu, ktorý sa prečistí a zároveň si oddýchne od každodennej „práce“. Zlepší
sa obranyschopnosť organizmu aj
samotný proces látkovej výmeny
a dokonca môže nastať aj celkové
spomalenie procesu starnutia.
Pôst nie je hladovanie
Je dôležité si uvedomiť, že medzi
pôstom a hladovaním je obrovský
rozdiel. Počas neprítomnosti jedla
v rámci pôstu sa telo systematicky
očisťuje od všetkého, s výnimkou
životne dôležitých tkanív. Toto
všetko sa musí odohrať za predpokladu, že človek je v dobrej fyzickej
aj psychickej kondícii. Naopak, pri
hladovaní je telo nútené k prežitiu
využívať životne dôležité tkanivá.
Taký proces organizmu škodí.
Dĺžka pôstu
Človek môže bez jedla existovať
až niekoľko desiatok dní, najviac
však štyridsať. Známe sú aj extrémne prípady, kedy ľudia hladovali oveľa dlhšie – šesťdesiat či
sedemdesiat dní. Pre bezpečnosť
jedinca sa odporúča, aby
pôst netrval dlhšie ako
maximálne štyridsať
dní, aj to len pre človeka, ktorý má s pôstom
dlhoročné skúsenosti
a svoje telo a reakciu
naň pozná.
Vhodné je preto
začať s krátkodobým
pôstom. Ten trvá zvyčajne jeden až tri dni.
Ideálne je začať s jednodňovým pôstom raz
v týždni, ktorý má taktiež pre telo blahodarný účinok.

Jednodňový pôst
Pre začiatočníkov je vhodné vyskúšať jednodňový pôst. Odborníci, ktorí sa vo svojej praxi pôstu
venujú, radia dodržiavať 24-hodinový pôst – od večera prvého
dňa do večera nasledujúceho dňa.
Počas týchto hodín vynecháte jedlo a popíjate len vlažnú vodu bez
bubliniek, prípadne môžete čistú
vodu kombinovať s bylinkovými
čajmi alebo zeleninovými či ovocnými šťavami. Je pochopiteľné, že
hlad sa dostaví po pár hodinách.
Ak budete pociťovať hlad, napite
sa väčšieho množstva vody alebo
zeleninovej šťavy a hlad by mal
ustúpiť.
Trojdňový pôst
Trojdňový pôst o čistej vode, prípade zeleninovej šťave je už o niečo náročnejší ako ten jednodňový.
Jeho pozitívne účinky sú však pre
organizmus prínosnejšie. Základným pravidlom je nepokúšať sa o
trojdňový pôst bez viacnásobného
úspešného zvládnutia jednodňového pôstu. Trojdňový pôst dokonca úspešne zatočí aj s chrípkou
a inými ľahkými vírusovými ochoreniami. Zároveň sa výborne prečistí celý tráviaci trakt a telo nadobudne pocit „ľahkosti“. Pocit hladu
vás potrápi hlavne v prvý deň, ostatné dni už nie. Pri každom pôste
je dôležité, aby vaše telo nepodliehalo náročnej fyzickej či psychickej
záťaži. Vtedy je pôst viac na škodu
ako na úžitok.

pomalý a postupný. Dajte svoju
telu čas na opätovnú adaptáciu.
Prvý deň po pôste zaraďujeme
do jedálnička napríklad zeleninu
na pare či ovocie. Prvotné porcie
by mali byť veľmi malé (napríklad
ako dlaň) a podávané iba ráno a
večer. Ďalší deň môžeme pomaly
zaradiť ryžu. Tukom a bielkovinám
sa v akejkoľvek forme vyhýbame.
Postupne pridávame aj strukoviny
a až ako posledné živočíšne bielkoviny a tuky.
Zdravotné výhody
• posilnenie imunitného systému
a celkové zlepšenie zdravia,
• zníženie krvného tlaku,
• zníženie rizika srdcových
ochorení a vzniku rakoviny,
• zníži sa riziko vzniku porúch
mozgu ako Parkinson a Alzheimer,
• zápalové procesy v tele sa znížia
a rovnako sa znížia aj oxidačné poškodenia,
• naštartovanie mozgu,
• zlepšenie fungovania hormonálneho systému,
• telo začne produkovať nové biele krvinky,
• organizmus sa omladzuje.

Zaujímavosti
z histórie
Z histórie je pravdepodobne
najznámejší pôst Ježiša Krista, ktorý sa potom, čo ho Ján pokrstil v
Jordáne, štyridsať dní postil na
púšti a následne začal svoje verejné účinkovanie. Aj mnohé iné staroveké národy považovali pôst za
prostriedok očisty nielen ducha,
ale aj tela. Napríklad Pythagoras
Dôležitá je aj príprava
Na pôst sa treba dôkladne pri- systematicky hladoval štyridsať
praviť. Čím dlhšie bude váš pôst dní pred skúškami na Alexandrijtrvať, tým precíznejšia príprava skej univerzite, a to isté vyžadoval
naň by mala byť. Dva-tri dni pred od svojich žiakov. Otec medicíny
sa odporúčajú jesť ľahšie jedlá. Hippokrates odporúčal pred liečDeň pred vegetariánska strava ale- bou „vyžmýkať“ z tela všetko nebo len ovocie a zelenina. Cieľom je potrebné, kým sa neobnovia funpripraviť tráviaci trakt na ukľudne- kcie tela. Počas kritického vrcholu
nie. Neposledným je dostatočný choroby predpisoval zásadne pôst.
Veľmi podstatným faktom, kvôli
prísun tekutín počas celých dní
ktorému sa ľudia v minulosti posprípravy.
Následný návrat k jedlu musí byť tili bola aj zvýšená vnímavosť voči
duchovnu. Sokrates i Platón sa pravidelne postili
s cieľom dosiahnuť vyšší
stupeň duchovného poznania. Perzskí uctievači
Slnka, keltskí kňazi i kňazi
starovekého Egypta hladovali, aby boli pripustení k vyššiemu zasvieteniu.
Aj v súčasnosti všetky
veľké náboženstvá v istej forme pracujú s konceptom pôstu. Bežný je
v kresťanstve, judaizme,
budhizme, hinduizme,
Ilustračné foto: scx.hu
ale aj v islame.

Pondelok
Polievky: stupavská zabíjačková,
roľnícka, pečivo.
● Kuracie prsia na lesných hríboch, ryža, uhorka ● Bravčové
stehno bratislavské, knedľa ● Vyprážaný syr s modrou plesňou,
zemiaky, brusnicová omáčka ●
Windsorský šalát, pečivo ● Zapekaný baklažán s hovädzím mäsom
a zeleninou ● Šúľance s makom
● Bageta s pikantným mäsom ●
Mliečny balíček.
Utorok
Polievky: mexická, ryžová s karfiolom a hubami, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke,
tarhoňa, čalamáda ● Jarné kuracie stehno, zemiaky ● Fliačky
s kapustou ● Horehronský syrový šalát, pečivo ● Morčacie prsia
prírodné, zelerová remuláda ●
Zapekané palacinky s tvarohom ●
Bageta Apetito ● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: morčacia, šurdica, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková,
knedľa ● Bravčové mäso Chilli con
Carne, ryža, šalát ● Zemiakové
knedličky s údeným mäsom, kapusta ● Študentský šalát, pečivo ●
Kuracie rezančeky, zelená fazuľka
s baby mrkvou ● Muffiny s čokoládou, kakao ● Bageta Gurmán ●
Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: šošovicová kyslá, krupicová so zeleninou, pečivo.
● Vyprážaný morčací rezeň ovčiarsky, zemiaková kaša, šalát ● Hovädzí guláš maďarský, cestovina
● Restovaná kačacia pečeň, hrášková ryža, cvikla ● Parížsky šalát,
pečivo ● Losos na masle, dusená
zelenina ● Hanácke koláče, kakao
● Bageta moravská ● Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: zeleninová, prešporská,
pečivo.
● Bravčový rezeň prírodný, zeleninová ryža, šalát ● Pečené kačacie
stehno, červená kapusta, knedľa
● Važecká pochúťka, zemiakové
placky ● Šalát Astória, pečivo ●
Cestoviny s brokolicou a smotanovou omáčkou ● Osie hniezda kakaové, kakao ● Bageta s kuracím
mäsom ● Mliečny balíček.
Sobota
Polievka: furmanská, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, cvikla
● Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina ● Bageta Apetito.
Nedeľa
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Bravčové stehno hutnícke,
knedľa ● Kuracie prsia na čínsky
spôsob, ryža, šalát ● Bageta syrová.
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Spomienky

Poďakovanie

Dňa 13. decembra uplynulo päť
rokov odvtedy, ako nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec
a starý otec
Jozef LICHVÁR z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn a dcéra s rodinami
...
Dňa 6. februára sme si pripomenuli druhé smutné výročie odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný brat, švagor, ujo, bratranec a
synovec
Martin SOJAK z Dubovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína sestra s manželom a deťmi, krstný, krstná, Veronika s manželom a Janko s rodinou
...
„Čas plynie ako tichej vody prúd,
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť. Tak, ako voda svojím tokom
plynie, krásna spomienka na teba
nikdy nepominie.“
Dňa 20. februára sme si pripomenuli trináste výročie, ako nás
navždy opustil milovaný manžel, otec, starký, švagor a strýko
Jozef BELKO z Čierneho Balogu – Fajtov.
S láskou a úctou spomína celá rodina
...
„Odišiel tíško, už nie je medzi nami,
no v srdciach našich stále žije s
nami."
Dňa 26. februára sme si pripomenuli šieste výročie odvtedy, ako
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý otec, kolega a bývalý riaditeľ ŽP
Informatika
Ing. Jozef URBAN z Predajnej.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti, vnúčatá a bývalí kolegovia
...
„Rozlúčiť sa neznamená zabudnúť.“
Dňa 6. marca uplynul rok, čo sme
sa naposledy rozlúčili s drahou
sestrou, tetou, sesternicou, kolegyňou a susedou
Sonkou ZRUBECOVOU
z Podbrezovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
...
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala
si rada život a všetkých nás. Odišla si navždy, hoci si veľmi túžila žiť,
osud ti nedoprial tu s nami ďalej
byť. Aj keď si odišla a niet ťa medzi nami, v našich srdciach ostávaš stále s nami.“
Dňa 6. marca uplynulo sedem rokov ako nás opustila dcéra, manželka, mama a stará mama
Dana MAJEROVÁ z Podbrezovej – Štiavničky.
S láskou a úctou spomínajú rodiny Majerová,
Kamoďová, Némethová, Hrašková a Debnárová
...
Dňa 13. marca uplynie jedenásť
smutných rokov odvtedy, ako nás
navždy opustil milovaný manžel,
svokor a starý otec
Ján LUPTÁK z Mýta
pod Ďumbierom.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, zať a vnúčatá

„Zhasli oči, ktoré sme radi mali,
pracovité ruky, ktoré nám pomáhali.“
Ďakujeme celej rodine, priateľom, susedom, spolupracovníkom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť s našim drahým
Ladislavom LUPTÁKOM z Mýta pod Ďumbierom,
ktorý nás opustil dňa 8. februára vo veku 65 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Vierka s rodinou

Medzinárodný deň žien
Medzinárodný deň žien, často označovaný skratkou MDŽ, pripadá každoročne na 8. marca. Tento
medzinárodne uznávaný sviatok bol stanovený
Organizáciou Spojených národov k výročiu štrajku
40 000 newyorkských krajčírok v roku 1908. Tieto
bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného
času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.
Dátum 8. marec sa však ustálil až po 1. svetovej
vojne, najmä pod vplyvom veľkej demonštrácie v
Petrohrade v roku 1917. Tá bola tesne pred Februárovou revolúciou, ktorá sa konala poslednú nedeľu
vo februári podľa juliánskeho kalendára, čo sa rovná 8. marcu gregoriánskeho kalendára. Sviatok sa
rýchlo rozšíril a jeho obsah kolísal od politického a
feministického protestu po apolitickú socialistickú
obdobu Dňa matiek.
Pred prvou svetovou vojnou vytýčili ženy predovšetkým tieto tri požiadavky: volebné právo, osemhodinový pracovný čas a zlepšenie špeciálneho
zákonodarstva. V Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku sa
prvý MDŽ konal už v roku 1911. O dva roky neskôr
ho oslavovali aj v cárskom Rusku. Po ženských nepokojoch a demonštráciách v Petrohrade bol roku
1917 pevne ustanovený 8. marec ako MDŽ.
Od roku 1975 je pripomínaný ako deň medzinárodnej solidarity žien za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj.
Prvý sviatok MDŽ v bývalej Československej republike sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol
už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny
bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po
roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený a oslavujeme
ho dodnes.

Vo februári
odišli
do predčasného
starobného dôchodku
Štefan AUXT
Peter CHRAMEC
Viera KRUŠINSKÁ
Daniel LEHOTSKÝ
do starobného dôchodku
Ján KRNÁČ
Ondrej NOSKO
Pavel TIŠTIAN
V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú
prácu a do ďalších rokov života
želáme veľa slnečných dní.

V marci
blahoželáme
Pracovné jubileá
20 rokov
Martin KARABA
Marcel MELOŠ
Miloslav MIHOK
Pavel OVSANIK
Ivan SILÁDI
25 rokov
Marek BAZOVSKÝ
Jaroslav DANIELIČ
Jozef KOVÁČIK

30 rokov
Dušan BARIAK
Milan REZSÖFI
Peter SOLIAR
35 rokov
Ivan KOSTKA
Jana ŠKULTÉTYOVÁ
40 rokov
Ivan CHUDÍK
Životné jubileá
Peter ČIEF
Milan GREGUŠ
Ing. Ľubomír JUROŠ
Igor KAMOĎA
Marian KOVALČÍK
Ján MARTINEC
Jozef PETRÁŠ
Vladimír POTANČOK
Dana SZCZEPANIAKOVÁ
Ivan AMTMANN
Jozef ĎURIAK
Ivan FÁBRY
Ing. Mariana FILIPKOVÁ
Ľuboš HLÁČIK
Miloš KOCKA
Ján MALIČKÝ
Ivan ZUBAL
Jozef DEMETER
Ľubomír FIGĽUŠ
Jana FIGĽUŠOVÁ
Jozefína MEDVEĎOVÁ
Boris PÁNIK
Ing. Gabriela PEŤKOVÁ
Ľubica PIKULOVÁ

Horehronské múzeum v Brezne vyhlasuje
súťaž o NAJ kraslicu
Súťaže pod názvom „Veľkonočná pisanka“ sa môže zúčastniť ktokoľvek – mladý či starý, muž či žena, deva či pán, šikovný či menej
šikovný, každý, kto má chuť ukázať svoju šikovnosť. Kraslice musia
byť zhotovené zo škrupín – výduviek prepeličích, slepačích, husacích, kačacích a pštrosích vajec. Výrobca môže použiť rôzne tradičné
i inovatívne techniky zdobenia. Doručiť je potrebné tri kusy kraslíc z
každého druhu a techniky. Termín na doručenie a prihlásenie sa do
súťaže je od 9. do 26. marca.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej
ceste s našou drahou mamou, starou mamou a prastarou mamou
Teréziou ARVAYOVOU
z Podbrezovej,
ktorá nás opustila dňa 13. januára
vo veku 89 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie tiež Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.
Synovia Ľubomír a Tibor s rodinami

Peter KUPEC
Ján OLERÍNY

Človek nikdy neprestane snívať. Sen je potravou ... (dokončenie v tajničke).
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Úspechy našich pretekárov nielen v biatlone
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Biatlonisti ŠK Železiarne Podbrezová zaznamenali v druhej polovici februára a začiatkom marca
ďalšie výborné výsledky. Víťazstvá a pódiové umiestnenia zbierali nielen vo svojom hlavnom
športe – biatlone, ale
úspešní boli aj v behu
na lyžiach.
V dňoch 22. – 23.
februára sa uskutočnili preteky Slovenského
pohára v behu na lyžiach. Organizátor ŠKP
Banská Bystrica bol
nútený poveternostnými podmienkami
preložiť preteky z Králik do Osrblia,
čo sa ukázalo ako vhodné riešenie.
V rámci 14. ročníka Memoriálu Jozefa Michalecha a Gustáva Schlanka, sa v sobotu za pekného počasia
predstavilo 236 pretekárov v šprinte klasickou technikou a v nedeľu
291 účastníkov absolvovalo vytrva-

lostné disciplíny klasickou i voľnou
technikou, s intervalovým štartom,
doplnené o veteránske preteky
s hromadným štartom. Pretekov
sa zúčastnili aj naši biatlonisti a v
konkurencii špecialistov v behu na
lyžiach sa vôbec nestratili.
V sobotu, 22. februára, bol na
programe šprint klasickou technikou. Žiactvo pretekalo
na 300 metrovej trati
a dvojnásobné zastúpenie mal aj Biatlonový oddiel ŠK Železiarne Podbrezová. V
najmladších žiačkach
patrila Alica Beraxová
medzi najmladšie pretekárky z celého štartového poľa, no počínala si veľmi dobre. V konkurencii
dievčat, z ktorých väčšina bola staršia o tri, až štyri roky, skončila na
pätnástom mieste z päťdesiatky
štartujúcich. Jej staršia sestra Ema
zaznamenala tretiu priečku v kategórii mladších žiačok.
V dorasteneckých, juniorských i

V kategórii starších dorasteniek obsadili prvé dve miesta E. Kapustová a S. Pacerová

seniorských kategóriách pretekári
súťažili v šprinte na 1,2 km klasickou technikou. Kristína Makovínyová skončila ôsma v kategórii mladšie dorastenky, Sára Pacerová bola
štvrtá medzi staršími dorastenkami
a Zuzana Remeňová finišovala druhá medzi ženami, no zároveň jej
patrilo prvenstvo medzi juniorkami. V starších dorastencoch sme
mali štvornásobné zastúpenie,
najlepšie si počínal Adam Koštial,
ktorý finišoval tretí, Radovan Floch
bol siedmy, Matej Vránsky deviaty
a Filip Bury desiaty.
V nedeľu, 23. februára, súťažili
kategórie žiactva na dvojkilometrovej trati klasickou technikou.
Medzi najmladšími žiačkami obsadila 13. miesto A. Beraxová, v kategórii mladších žiačok skončila E.
Beraxová piata. Dorastenky, juniorky a ženy bežali na päťkilometrovej
trati voľnou technikou. Piate miesto medzi mladšími dorastenkami
zaznamenala K. Makovínyová, z
víťazstva vo svojich kategóriách sa
tešili S. Pacerová aj Z. Remeňová,
ktoré ovládli kategórie starších
dorasteniek respektíve junioriek.
Zároveň Z. Remeňová skončila druhá medzi ženami. Starší dorastenci
súťažili na desaťkilometrovej trati
takisto voľnou technikou a najviac
sa darilo F. Burymu, ktorý obsadil
druhé miesto. Za ním sa zoradili od
desiateho do dvanásteho miesta
A. Koštial, R. Floch a M. Vránsky.
Na prelome mesiacov február
a marec sa v Osrblí uskutočnilo 3.
kolo Viessmann pohára a pokračovanie majstrovstiev Slovenska v
biatlone. V rámci Viessmann pohára boli pre súťažiacich pripravené
rýchlostné preteky, o majstrovské
tituly si to rozdali biatlonisti v pretekoch s hromadným štartom.
V sobotu, 29. februára, sa v rýchlostných pretekoch darilo viacerým

Naši najmenší futbalisti v akcii
Ján Straka

Počas víkendu v dňoch 22. – 23.
februára boli v akcii aj naši najmenší železiari.
Cenné skúsenosti naberali chlapci z kategórie U-10. Tí sa v sobotu,
22. februára, zúčastnili domáceho
turnaja v športovej hale na Štiavničke. V kvalitných zápasoch proti
starším chlapcom z Detvy a Braväcova síce ťahali za kratší koniec,
no výkonmi určite nesklamali. Na

záver turnaja sa v súboji našich
dvoch mužstiev zrodila remíza 6:6.
Kategória prípravky U-8 odohrala v nedeľu vydarený dvojzápas v
športovej hale v Badíne. V zápasoch proti MFK Dukla Banská Bystrica a ŠK Badín sme strelili až 22
gólov a zaslúžene sme sa tak tešili
z víťazstva. Strelecky sa darilo najmä Jakubovi Kubicovi, ktorý strelil
13 gólov.
V nedeľu, 1. marca, sa družstvo
prípravky U-9 zúčastnilo futbalo-

vého turnaja v Martine. Súpermi
našich mladých futbalových nádejí boli rovesníci z JUPIE FŠ Mareka
Hamšíka, MŠK Fomat Martin a FC
Baník Prievidza. Kvôli mnohopočetným absenciám odohrali naši
chlapci spolu tri zápasy a viac ako
150 minút bez striedania. V silnej
konkurencii určite nesklamali a
vzorne reprezentovali náš klub. K
najlepším hráčom turnaja patrila
trojica Tino Ambróz, Tobias Smékal
a Lukáš Turňa.

Junior Lukáš Ottinger získal majstrovský titul v pretekoch s hromadným štartom

členom Biatlonového oddielu ŠK
Železiarne Podbrezová, keď zaznamenali spolu dve víťazstvá a dve
pódiové umiestnenia. Druhé miesto zaznamenala v kategórii mladších dorasteniek K. Makovínyová.
Staršie dorastenky S. Pacerová a
A. Smarkoňová skončili na štvrtom
respektíve desiatom mieste. Kategóriu junioriek ovládla a prvenstvo
získala Z. Remeňová. V starších
dorastencoch sme mali tradične
štvornásobné zastúpenie. Najviac
sa darilo F. Burymu, ktorý dokázal
zvíťaziť, A. Koštial skončil tretí, R.
Floch piaty a M. Vránsky ôsmy.
V nedeľu, 1. marca, sa konali
Majstrovstvá Slovenska v pretekoch s hromadným štartom. V porovnaní s predchádzajúcim dňom
sme nastúpili posilnení o troch
pretekárov a každý z nich dokázal
vybojovať titul majstra Slovenska.
V kategórii starších dorasteniek
sa to podarilo Eme Kapustovej, v
kategórii juniorov Lukášovi Ottingerovi a v kategórii junioriek Márii
Remeňovej. Štvrtý majstrovský ti-

tul pridala K. Makovínyová, ktorá
bola najlepšia spomedzi mladších
dorasteniek. Darilo sa aj ostatným
členom nášho biatlonového oddielu. Medailové pozície obsadili aj
druhá S. Pacerová (staršie dorastenky) a tretia Z. Remeňová (juniorky). Medzi staršími dorastenkami
bola ešte A. Smarkoňová deviata.
Z našich starších dorastencov sa
síce nepodarilo žiadnemu dostať
na stupne víťazov, no zoradili sa v
poradí F. Bury, R. Floch, A. Koštial
a M. Vránsky na štvrtom, piatom,
siedmom a ôsmom mieste.
Úspešní boli aj členovia Centra talentovanej mládeže Damián
Cesnek a Sebastián Ilavský. Tréner
Peter Kazár: „Damián bol v sobotu
druhý, takže sme získali po prvýkrát všetky tri pódiové umiestnenia a v nedeľu zvíťazil. Sebastián
obsadil v sobotu, aj nedeľu, tretie
miesto v mladších dorastencoch.
To, že sme vyhrali päť zo šiestich
mládežníckych kategórií, považujeme za výborný záver domácej
sezóny.“

Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

„Posledný prípravný zápas splnil
svoj účel. Preverilo nás mužstvo,
ktoré má vysokú hernú kvalitu.
Je to veľmi dôrazné,
agresívne a rýchle
mužstvo. Myslím si,
že nám dostatočne
ukázalo slabé stránky,
ktoré máme. Pokúsime sa na nich v týždni
čo najviac popracovať. Prvý polčas sme
dokázali držať tempo
hry, išli sme do vedenia. Ľahkou chybou sme však súperovi dovolili vyrovnať a zaslúžene
sa tak prvý polčas skončil remízou.
V druhom polčase sme sa už do-

FK Železiarne Podbrezová –
FC Košice 1:3 (1:1)
Góly: 18. Zachara –
32. Gáll, 57. Robinson,
72. Matta.
Po siedmich týždňoch
intenzívnej
zimnej prípravy čakal
našich hráčov posledný prípravný zápas
pred začiatkom jarnej
časti druhej futbalovej ligy. Dňa
29. februára sme privítali doma,
na umelej tráve na Skalici, súpera
z metropoly východu – FC Košice.

Posledný prípravný
zápas pred jarnou časťou

Mladé nádeje podbrezovského futbalu.							

Foto: zpfutbal.sk

V prvom polčase sme sa ujali
vedenia gólom Mateusza Zacharu,
ktorý skóroval po rohovom kope
v 18. minúte. Hostia z Košíc však
dokázali ešte do polčasu vyrovnať,
keď sa po chybe v našej obrane
presadil Gáll. Do šatní tak šli mužstvá za nerozhodného stavu 1:1.
Druhý polčas lepšie začali Košičania, ktorí šli v 57. minúte do vedenia po góle Robinsona. V 72. minúte zvýšili hostia po rohovom kope
na 1:3, strelcom gólu bol Matta.
Našim futbalistom sa už presadiť
nepodarilo a gól nepridali ani Košice, skóre tak ostalo nezmenené.
Jozef Mores, tréner Podbrezovej:

stali v určitých fázach hry pod tlak,
nedokázali sme zbierať dostatok
odrazených lôpt. Súper stupňoval
tempo hry, no my sme sa dostávali do viacerých náznakov rýchlych
protiútokov, no nedokázali sme byť
efektívni vo finálnej fáze. Máme
ešte týždeň, aby sme na týchto veciach zapracovali.“
ŠK Železiarne Podbrezová: Ludha – Chvátal, Pajer, Paraj, Kováčik,
Štefánik, Ďatko, Špyrka, Baidoo,
Pribula, Zachara. Striedali: Trapanovski, Pastorek, Galčík.
FC Košice: Pulen – Kis, Pavuk, Kavka, Matta, Keresteš, Rizie, Liener,
Leško, Robinson, Gáll.
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