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Železiarne Podbrezová

Víťaz dvanásteho kola čitateľskej súťaže 

Vyžrebovali sme víťaza dvanásteho kola čitateľskej súťaže venovanej 
180. výročiu založenia podbrezovských železiarní. Žrebovali sme z 
úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že v roku 1938 získala Česko-
slovenská zbrojovka Brno 51-percentný podiel akcií podbrezovských 
železiarní. Správne odpovedala aj Ing. Ľubica Chamková z odboru 
ekonomických informácií . Získava darčekovú tašku, ktorú do súťaže 
venoval výrobný riaditeľ Ing Miloš Dekrét. Výherkyni blahoželáme a 
cenu si môže prísť prevziať do redakcie (t.č. 645/2711 resp. 2714).

Recertifikačný audit 
v ŽP Informatika s.r.o

V dňoch od 10. do 12. júna 
2020 sa konal v spoločnosti 
ŽP Informatika s.r.o. recertifi-
kačný audit normy ISO 20000, 
realizovaný firmou SGS Slova-
kia, s.r.o. V dôsledku celosve-
tovej epidémie koronavírusu 
bol audit realizovaný na diaľku 
prostredníctvom videokonfe-
rencie. Audit však aj napriek 
tomu prebehol úspešne a cer-
tifikácia normy bola obhájená.

Súťaž medzi zmenami
v energetike

Súťaž medzi zmenami pokra-
čovala aj v minulom roku v 
stredisku energetika nový zá-
vod v nezmenenej forme. Do 
tejto medzizmenovej súťaže sú 
zapojení zamestnanci teplár-
ne (dvaja zamestanci v každej 
zmene) a zamestnanci  údržby 
rozvodu zemného plynu (jeden 
zamestnanec na zmene). Tie-
to pracovné činnosti nie sú na 
seba viazané, takže víťazom v 
jednotlivých hodnotiacich ob-
dobiach môžu byť zamestnanci 
z rôznych zmien.

Stredná oprava vo 
valcovni bezšvíkových rúr

Stredná oprava zariadení val-
covne bezšvíkových rúr bola 
zrealizovaná v termíne od 8.  
do 12. júna. Po ukončení opra-
várenských prác bola postupne 
odskúšaná funkčnosť jednotli-
vých zariadení počas studených 
skúšok v I. zmene – bez ohria-
teho materiálu. Postupne boli 
oživené a odskúšané všetky za-
riadenia.

ŽP Group

Železiarne Podbrezová

Aj v budúcnosti chceme byť 
prínosom pre ŽP Group

Za stotridsať rokov prešla kalinovská šamotka rôznymi etapami vývoja, od účastinnej spoločnosti cez štátny podnik Slovenské magnezitové 
závody, Žiaromat, štátny podnik až po začlenenie do ŽP Group.               Foto:  Žiaromat Kalinovo

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Valné 
zhromaždenie

Predstavenstvo akciovej spoloč-
nosti Železiarne Podbrezová a.s., 
so sídlom v Podbrezovej, zvolalo 
28. riadne valné zhromaždenie 
na 29. júna 2020 o 9. hodine v 
Dome kultúry Železiarní Podbre-
zová a.s.

Spoločnosť stavia na 130-ročných tradíciách

Pán riaditeľ, na úvod, ako ste preži-
li uplynulé mesiace poznamenané 
koronakrízou?

- Rovnako ako všet-
kých, aj nás kríza ov-
plyvnila. Možno to 
bude znieť divne, ale 
jej dopady na našu 
spoločnosť boli na jej 
začiatku aj pozitívne. 
S pribúdajúcim časom 
však prevládajú už tie 
negatívne. Koncom 
marca a začiatkom ap-
ríla sme pocítili nárast 
objemu zákaziek, ktorý bezpochyby 
súvisel so zvýšenou mierou neis-
toty, spôsobenou koronakrízou. Aj 
napriek tejto komplikovanej situ-
ácii sa nám nakoniec podarilo do-

siahnuť plánované výsledky za prvý 
kvartál tohto roku. Od mája, a aj v 
júni, sme už však naplno pocítili po-
kles zákaziek pre výrobu. Situácia 
sa v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom zhoršila až na-
toľko, že sme požiadali 
o pomoc štát pros-
tredníctvom jedného z 
opatrení v rámci pro-
jektu „Prvá pomoc za-
mestnancom, podnika-
teľom a živnostníkom“.

V ostatnom rozhovore 
pre Podbrezovan ste 
uviedli, že sa budete 
snažiť udržať si port-

fólio dlhodobých odberateľov. To 
si želajú dnes všetci. Ako sa vám v 
tomto smere darí?

- Tento cieľ je pre nás stále pri-
oritou. Zatiaľ sme v súvislosti s ko-

ronakrízou žiadneho z dlhodobých 
obchodných partnerov nestratili. 
Samozrejme, objem dodávaných 
produktov poklesol naprieč celým 
sortimentom. Najviac to cítime pri 
šamotových stavivách, na výrobu 
ktorých je naviazaných najviac na-
šich zamestnancov. Navyše, každý 
z nových kontraktov a tendrov je 
pod silným konkurenčným tlakom, 
hlavne v cenovej oblasti. Vplyvom 
nedostatku výrobných zákaziek 
sme museli prijať aj opatrenia, kto-
ré ovplyvnili pracovný režim. Po 
dohode, zamestnanci v mesiacoch 

máj a jún čerpali vo zvýšenej miere 
dovolenky.

V týchto dňoch si pripomínate 130. 
výročie vzniku. Žiaruvzdornosť ka-
linovských ílov sa začala využívať 
na sklonku devätnásteho storočia 
a do tohto obdobia siaha aj vznik 
Závodu na výrobu šamotu v Kali-
nove (1890). Za stotridsať rokov 
prešla kalinovská šamotka rôznymi 
etapami vývoja, od účastinnej spo-
ločnosti cez štátny podnik Sloven-
ské magnezitové závody, kedy bol 
výrobný program preorientovaný 
na kachľové a sporákové vložky a 
liací materiál, až po Žiaromat, štát-
ny podnik. V roku 2004 bola spo-
ločnosť začlenená do ŽP GROUP. 
Ak sa nemýlim, základom výroby 
zostala výroba žiaruvzdorných 
materiálov s hlavnou výrobou ša-
motu. Čo zaželáte spoločnosti k jej 
výročiu?

- Tak, ako hovoríte, Žiaromat pre-
šiel vo svojej histórii rôznymi etapa-
mi. Dnes už dávno nie je spoločnos-
ťou, v ktorej by bola nosnou výroba 
šamotu. Po majetkovom vstupe ŽP 
do spoločnosti Žiaromat došlo po-
stupne k výraznému rozšíreniu port-
fólia vyrábaných produktov. Z 
pohľadu ekonomického prínosu 
pre spoločnosť je dnes ťažiskovým 
sortimentom výroba MgO-C stavív, 
žiaruvzdorných hmôt, žiarobetó-
nov, žiarobetónových prefabrikátov 
a syntetických trosiek.

Takže, naše priania pre Žiaromat 
do ďalších rokov sú, aby spoloč-
nosť bola dostatočne konkurencie-
schopná v dnešnom turbulentnom 
období, aby sa so svojimi výrobka-
mi aj naďalej presadzovala na do-
mácom a zahraničných trhoch, aby 
bola garantom zamestnanosti, sta-
bility a rozvoja v regióne a v nepo-
slednom rade, aby jej hospodárske 
výsledky boli prínosom pre celú ŽP 
Group.

S Ing. Petrom Balážom, generálnym riaditeľom Žiaromat Kalinovo, a.s.

V súvislosti s často sa vyskytujúci-
mi otázkami ohľadom odmeny za 
racionálne využívanie pracovného 
času, v nadväznosti na pandémiu 
koronavírusu, sme požiadali vedú-
cu odboru personalistiky a miezd 
Ing. Máriu Demianovú o aktuálnu 
informáciu.

- Odmena za racionálne využí-
vanie pracovného času za prvý 
polrok 2020 bude zamestnancom 
vyplatená vo výplate za mesiac júl, 
tak ako v roku 2019. Na základe 
dodatku č. I. k Mzdovému predpi-
su 1/Ppam/2020 bude každému 
zamestnancovi, ktorý nebol v ob-
dobí od 1. januára do 30. júna 2020 
práceneschopný (s výnimkou prá-
ceneschopnosti z dôvodu pandé-

Výplata odmeny za racionálne 
využívanie pracovného času

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

mie koronavírusu), nevyčerpal na 
ošetrovanie člena rodiny (OČR) viac 
ako 10 pracovných dní (s výnimkou 
OČR z dôvodu pandémie koronaví-
rusu) a súčasne v období od 1. ja-
nuára do 30. júna 2020 nevyčerpal 
na vyšetrenie, resp. ošetrenie seba 
alebo sprevádzanie rodinného prí-
slušníka na vyšetrenie alebo ošetre-
nie v zdravotníckom zariadení viac 
ako dva pracovné dni, t.j. 15 hodín 
plateného voľna, poskytnutá od-
mena vo výške 100 eur. Samozrej-
me naďalej platí, že zamestnanec 
musí byť v pracovnom pomere celé 
posudzované obdobie, t.j. od 1. ja-
nuára do 30. júna 2020. Podmienky 
pre výplatu odmeny za druhý pol-
rok, vrátane navýšenia odmeny za 
dodržanie stanovených kritérií za 
celý rok, ostávajú nezmenené.

Neprehliadnite
Od 1. júla 2020 bude 
pojazdný bufet k dis-
pozícii:
- nový závod (pri val-
covni rúr) od 8. do 8.30 hod.
- starý závod (pri hlavnom sklade) od 9. do 9.30 hod.
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Mgr. Peter Suja
riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby

Zamestnanci spoločnosti ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. vykonávajú kontroly len v rozsahu 
a spôsobom ustanoveným zákonom o súkromnej bezpečnosti.         Foto: I. Kardhordová

Oprávnenia a povinnosti bezpečnostnej služby v ŽP a.s. 
a povinnosti zamestnancov pri kontrole bezpečnostnou službou

bezpečnostnú službu v ŽP a.s. 
vykonáva spoločnosť ŽP bezpeč-
nostné služby s.r.o., na základe 
zmluvy o poskytovaní bezpečnos-
tných služieb. Spoločnosť ŽP bez-
pečnostné služby s.r.o. poskytuje 
strážnu službu v rozsahu s opráv-
neniami a povinnosťami, ktoré 
upravuje zákon č. 473/2005 Z. z. 
o poskytovaní služieb v oblasti 
súkromnej bezpečnosti v plat-
nom znení (zákon o súkromnej 
bezpečnosti).

Pri plnení pracovných povinnos-
tí sa zamestnanci bezpečnostnej 
služby prakticky denne stretávajú 
s námietkami kontrolovaných k 
samotným kontrolám, k ich poč-
tu, rozsahu, nutnosti a podob-
ne. Preto si myslím, že nezaškodí 
pripomenúť si, na základe akých 
oprávnení kontroly najčastejšie 
vykonávajú.

Už na školeniach novoprijatých 
zamestnancov ŽP a.s. vždy spomí-
nam ustanovenie paragraf 50, od-
sek 4 zákona o súkromnej bezpeč-
nosti, kde sa uvádzajú oprávnenia 
zamestnanca bezpečnostnej služ-

by. Tieto oprávnenia sú zároveň aj 
základnou povinnosťou zamest-
nancov bezpečnostnej služby pri 
plnení pracovných povinností. 
Spomeniem len dve z mnohých 
oprávnení a to tie, ktoré sú kon-
trolovanými zamestnancami naj-
častejšie kritizované.

Základným oprávnením podľa 
zákona o súkromnej bezpečnos-
ti je to, že zamestnanec bezpeč-
nostnej služby je oprávnený „pre-
svedčiť sa zrakom, hmatom alebo 
technickými prostriedkami, či ten, 
kto vstupuje do chráneného ob-
jektu alebo na chránené miesto 
alebo z neho vystupuje, nemá pri 
sebe alebo na sebe predmety po-
chádzajúce z protiprávnej činnosti 
súvisiacej s chráneným objektom, 
chráneným miestom alebo chrá-
nenou osobou alebo nemá pri 
sebe alebo na sebe predmety, 
ktorými by mohol spáchať proti-
právnu činnosť, a tieto mu odo-
brať“. 

Sú to tie kontroly, ktoré zamest-
nanci bezpečnostnej služby vyko-
návajú v jednotlivých vstupoch do 
podniku, vrátniciach, pri ktorých 
sa zameriavajú, aby sa na jednej 
strane, do podniku nedostali veci, 

alebo predmety, ktoré je zakázané 
vnášať (napríklad zbrane, alkohol, 
omamné látky) a na druhej strane, 
aby z podniku neboli vynášané 
veci, alebo predmety, ktoré boli 
odcudzené firme alebo iným za-
mestnancom.

Ako iste viete, tieto kontroly re-
alizujeme predovšetkým zrakom 
a technickými prostriedkami, čiže 
ručnými a stabilnými detektormi 
kovov. Aj keď zákon o súkromnej 
bezpečnosti nevylučuje kontrolu 
hmatom, snažíme sa, aby jej bolo 
čo najmenej a to bez ohľadu na 

terajšie „koronové“ obmedzenia a 
zvýšené hygienické nároky.

Ďalším, často využívaným  
oprávnením, je oprávnenie pre-
svedčiť sa, či osoba, ktorá vstupu-
je do chráneného objektu alebo 
na chránené miesto alebo z neho 
vystupuje, nie je pod vplyvom al-
koholu, omamných látok alebo 
psychotropných látok. Tieto kon-
troly vykonáva bezpečnostná služ-
ba predovšetkým na vrátniciach a 
predovšetkým pri vstupe do pod-
niku. 

Po krátkom „koronovom“ ob-

medzení kontrol na alkohol, sme 
obstarali nové alkohol testery, 
ktoré umožňujú kontrolu alkoho-
lu v dychu bezkontaktne. Zároveň 
umožňujú aj bezkontaktnú kon-
trolu prítomnosti alkoholu v teku-
tine.

Všetky kontroly, vrátane dvoch 
spomínaných kontrol, vykonáva-
jú zamestnanci ŽP Bezpečnostné 
služby s.r.o. nielen v záujme ich 
objednávateľa, spoločnosti ŽP 
a.s., ktorej prirodzenou snahou je 
chrániť si svoj majetok, majetok 
osôb nachádzajúcich sa v objek-
toch spoločnosti, chrániť život a 
zdravie osôb nachádzajúcich sa v 
objektoch spoločnosti, ale podľa 
môjho názoru je to aj v záujme 
samotných zamestnancov. Záuj-
mom každého zodpovedného za-
mestnanca by mala byť podpora 
vykonávaných kontrol, pretože tie 
znižujú riziko ohrozenia majetku 
spoločnosti, majetku zamestnan-
cov ako aj samotných zamest-
nancov. Niektorí nezodpovední 
kolegovia totiž nastupujú do za-
mestnania pod vplyvom alkoholu 
alebo omamných a psychotrop-
ných látok, prípadne sa radi obo-
hatia na úkor iných.

Zamestnanci spoločnosti ŽP 
Bezpečnostné služby s.r.o. vyko-
návajú kontroly len v rozsahu a 
spôsobom ustanoveným zákonom 
o súkromnej bezpečnosti. Dovo-
lím si jedno malé upozornenie. 
Zákon o súkromnej bezpečnosti 
sa netýka len zamestnancov bez-
pečnostnej služby. Niektoré jeho 
časti sa týkajú každého, aj zamest-
nancov ŽP a.s., a to minimálne v 
dvoch ustanoveniach. Po prvé, 
zákon hovorí, že každý je povin-
ný vyhovieť výzve zamestnanca 
bezpečnostnej službe pri výkone 
jeho oprávnení, čiže aj pri spo-
mínaných kontrolách a po druhé, 
pokiaľ to niekto neurobí, vystavu-
je sa nebezpečenstvu postihu za 
priestupok na úseku súkromnej 
bezpečnosti.

Mgr. Jozef Zákalický
projektový manažér

Práce na projekte pokračujú aj
počas nepriaznivej situácie 

zapríčinenej epidémiou

V súvislosti s realizáciou pro-
jektu ,,Modernizácia vybavenia 
praktického vyučovania, ako ná-
stroj na zvýšenie počtu žiakov na 
SSOŠH ŽP,” ITMS kód projektu: 
302021K083, ktorý je v Súkrom-
nej spojenej škole Železiarní 
Podbrezová realizovaný od pod-
písania ,,Zmluvy o poskytnutí ne-
návratného finančného príspev-
ku,“ v roku 2018 ubehol už určitý 
čas. Teraz je vhodná doba na to, 
aby sme sa pozreli, čo sme už zre-
alizovali a čo nás ešte čaká. 

Aj napriek tomu, že naša škola je 
vybavená pre vyučovanie schvále-
ných hutníckych, strojárskych a 
elektrotechnických odborov pod-
ľa platných normatívov, predsa 
len niektoré technické zariadenia 
si už vyžadujú inováciu. Na tomto 
základe sme prehodnocovali pod-
mienky štúdia v našej škole nielen 
z odborného pohľadu zriaďova- Pohľad do zmodernizovanej dielne

Mgr. Janka Gaboňová

Recertifikačný audit 
v ŽP Informatika s.r.o.

V dňoch od 10. do 12. júna 2020 
sa konal v spoločnosti ŽP Informa-
tika s.r.o. recertifikačný audit nor-
my ISO 20000, realizovaný firmou 
SGS Slovakia, s.r.o.

V dôsledku celosvetovej epidé-
mie koronavírusu bol audit reali-
zovaný na diaľku prostredníctvom 
videokonferencie. Audit však aj 
napriek tomu prebehol úspešne a 
certifikácia normy bola obhájená.

Audítor ocenil prechod na novú 
generáciu normy ISO/IEC 20000-

1:2018, vydvihol spracovanie špe-
cifických reportov o konfigurač-
ných položkách a spôsob, akým sa 
v spoločnosti plánujú kapacity.

ŽP Informatika s.r.o. má za cieľ 
kontinuálne sa zlepšovať. V spoloč-
nosti je zavedený plán zlepšovania, 
ktorého postupným aplikovaním 
sa snažíme docieliť zvyšovanie 
kvality poskytovaných služieb a 
spokojnosti zákazníkov. 

teľa a vedenia školy, ale pozreli 
sme aj očami žiakov na to, ako by 
si predstavovali modernú školu. 
A práve to nás viedlo k tomu, aby 

sme sa zapojili do realizácie pro-
jektu. 

Dielne odborného výcviku ur-
čené pre štúdium mechatroniky a elektrotechniky boli z časti zmo-

dernizované v minulom období a 
ostávalo nám zmodernizovať už 
len dielňu pre ,,silnoprúdarov“ a 
dielňu plošných spojov. Obidve 
dielne sme navrhli v súlade s tech-
nickými normami a vybavením s 
najnovšími technickými zariade-
niami. 

Jednou z hlavných požiadaviek 
bolo aj zakúpenie ,,leptacej sta-
nice,“ určenej na výrobu plošných 
spojov, kde budeme môcť vyrábať 
plošné spoje najnovšími techno-
lógiami. K vybaveniu elektrodiel-
ní sme navrhli dokúpenie nových 
mikrospájok, vŕtačiek na DPS, do-
plnenie regulovateľných napája-
cích zdrojov vybavenie novou PC 
technikou s požadovaným softvé-
rom, s tlačiarňou a interaktívnymi  
projektormi. 

K dnešnému dňu už máme 
všetky naplánované technické 

zariadenia v škole, elektrodielne 
prešli stavebnými úpravami a sú 
zariadené novým nábytkom. Te-
raz nám ostáva už len čakať, kedy 
ich budú môcť začať využívať naši 
žiaci. 

Počítame s tým, že nové tech-
nické a priestorové vybavenie  
dielní vytvorí a zlepší podmienky 
štúdia v našej škole a osloví aj veľ-
kú časť mladých ľudí, žiakov zák-
ladných škôl, ktorí sa rozhodnú 
študovať v našej škole. Ako vyze-
rajú zmodernizované dielne teraz, 
môžeme posúdiť na základe foto-
dokumentácie.

V ďalšej časti projektu nám 
ostáva zmodernizovať ešte strojo-
vý park obrábacích strojov,  ktorý 
je určený pre žiakov ktorí študujú 
strojárske a hutnícke odbory. Ako 
to bude ďalej s realizáciu projektu 
pokračovať, vás budeme informo-
vať.
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O víťazoch rozhodol prístup k praconým 
povinnostiam, odborná úroveň

a vedomosti, pracovná zručnosť a iniciatíva

Súťaž medzi zmenami v prevádzkarni energetika

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Pohľad na výmenu rotora pravého motora pohonu ozubenej tyči na pretlačovacej stolici

Zo sveta ocele
Zdroj: mesačník Ocelářska unie č. 4, 2020

Výbor pre životné prostredie je nekompromisný

enVI výbor predstavil správu ku klimatickému zákonu, ktorý navrhla 
Komisia a ktorý legislatívne ukotvuje únijný cieľ klimatickej neutrality 
pre rok 2050 a pravdepodobne ukotví aj cieľ pre rok 2030. 

Zatiaľ, čo Komisia navrhuje navýšiť cieľ znižovania emisií skleníkových 
plynov zo súčasných 40 percent na 50 – 55 percent, výbor ENVI žiada 
rovných 65 percent. Ďalej, aj napriek tomu, že Komisia navrhuje, aby 
bol cieľ klimatickej neutrality v roku 2050 dosiahnutý kolektívne v rámci 
EÚ, výbor požaduje, aby ho dovtedy dosiahli všetky štáty individuálne. 
V roku 2051 by tak podľa nej malo pohlcovanie emisií v EÚ a členských 
štátoch prevážiť ich produkciu. A to nie je všetko. Pre rok 2040 by sa mal 
podľa výboru stanoviť 80 – 85 percentný redukčný cieľ. Tiež by sa mal 
zastaviť tzv. „uhlíkový rozpočet EÚ“, určujúci zostatkové množstvo emisií 
skleníkových plynov, ktoré môže EÚ ešte vypustiť. Tento rozpočet by bol 
rozdelený na ekonomické sektory, aj priemyslu by bolo určené, koľko 
môže ešte vypustiť emisií, aby EÚ dosiahla svoj cieľ.

Európska komisia chce do obnovy európskych ekonomík vlo-
žiť 750 miliárd eur

Dňa 26. mája 2020 zverejnila európska komisia návrh viacročného fi-
nančného rámca pre obdobie 2021-2029. Jeho súčasťou je plán na zá-
chranu európskych ekonomík, zasiahnutých pandémiou. 

Návrh má dve časti, dlhodobý rozpočet zameraný na už určené prio-
rity a nástroj označený ako „EÚ novej generácie“ Next Generation EU). 
Ten by mal byť pilierom plánu obnovy európskej ekonomiky. EK navrhu-
je členským štátom poskytnúť celkovo 750 miliárd eur, pritom chce plán 
financovať z peňazí, ktoré si menom celej EÚ výhodne požičia na finan-
čných trhoch.  Spolu s investičnými iniciatívami obsiahnutými vo viacroč-
nom finančnom rámci by mal európsky rozpočet na obnovu ekonomiky 
obsiahnuť celkovo 1,85 biliónov eur. Nástroj pre obnovu ekonomiky sa 
bude skladať z troch pilierov.

Výzva britskej vláde na záchranu oceliarskeho priemyslu

Predseda vlády Walesu požiadal o pomoc vládu Veľkej británie, aby 
zaručila, že britský oceliarsky priemysel prekoná krízu spôsobenú pan-
démiou koronavírusu. Mark Drakeford uviedol, že waleská vláda sa za-
viazala podporovať spoločnosť Tata Steel, ktorá zamestnáva približne 
štyritisíc ľudí. V oceliarňach Port Taibot v Južnom Walese.

Spoločnosť Tata Steel požiadala britskú vládu o finančný balík v hod-
note 500 miliónov GBP na pomoc na prekonanie krízy spôsobenej pan-
démiou Covid-19 po tom, čo mnohí jej odberatelia, ako napríklad au-
tomobilový priemysel, zastavili v dôsledku krízy výrobu. Vláda zaviedla 
systém pôžičiek kvôli prerušeniu činnosti veľkých obchodných spoloč-
ností, prostredníctvom ktorého ponúka pôžičky maximálne vo výške 50 
miliónov libier pre podniky so sídlom vo Veľkej Británii, s obratom vyš-
ším ako 45 miliónov libier.

Stredná oprava vo valcovni bezšvíkových rúr dopadla dobre 
Ing. Milan Trebula
prevádzkovo technický zamestnanec Tcú

Stredná oprava zariadení valcov-
ne bezšvíkových rúr bola zrealizo-
vaná v termíne od 8. do 12. júna. 
Po ukončení opravárenských prác 
bola postupne odskúšaná funkč-
nosť jednotlivých zariadení počas 
studených skúšok v I. zmene – 
bez ohriateho materiálu. Postup-
ne boli oživené a odskúšané všet-
ky zariadenia na príprave vsádzky 
a výrobe lúp. 

V stredisku výroba rúr boli 12. 
júna v I. zmene uskutočnené teplé 
skúšky v redukovni, spojené so sa-
mostatným redukovaním. Dňa 16. 
júna boli v stredisku výroba lúp a 
rúr, v I. zmene, uskutočnené teplé 
skúšky spojené s valcovaním.

Príprava strednej opravy spočí-
vala v objednaní, nákupe a výrobe 
požadovaných materiálov, náh-

radných dielcov, ako aj v príprave 
interných a externých výkonov 
pre zrealizovanie naplánovaných 
opravárenských prác. Na oprave sa 
podieľali interní zamestnanci val-
covne bezšvíkových rúr, centrál-
nej údržby valcovne bezšvíkových 
rúr, hlavnej mechanickej dielne 
centrálnej údržby, elektroservisu, 
automatizácie, energetiky, dopra-
vy, zásobovania a závodného ha-
sičského zboru. Okrem interných 
zamestnancov nám počas opravy 
pomáhali aj externí zamestnanci, 
a to z Bilfinger Slovensko, s.r.o., 
Stainless Master, s.r.o., Hutných 
montáží Košice, s.r.o., ECO NEXT, 
s.r.o., SIEMENS, s.r.o.

Na uvedené firmy sme sa obrá-
tili s požiadavkou o pomoc, z dô-
vodov úzko špecializovaných, ale 
aj kapacitných.

Všetky práce a jednotlivé ak-
cie, ktoré boli naplánované, boli 

zrealizované včas a v požadovanej 
kvalite. Práce počas strednej opra-
vy boli koordinované a riadené 
prostredníctvom každodenného 
riadiaceho štábu opravy. Odborné 
opravárenské práce boli riadené 
a organizované hlavne riadiacimi 
zamestnancami centrálnej údrž-
by pre valcovňu bezšvíkových rúr. 
Organizácia prác pomocného cha-
rakteru ako čistenie výrobných 
prostriedkov, boli riadené riadia-
cimi zamestnancami valcovne 
bezšvíkových rúr.

Z dôvodú veľkého rozsahu 
prác spomeniem len niektoré. 
Na doprave pred nožnicou Lin-
demann bol opravený základový 
rám prekladača z váhy spojený 
so založením nového preklada-
ča. Na nožnici Lindemann bola 
prekontrolovaná spojka a brzda 
predlohovej hriadeli. Na vsádza-
com a vyťahovacom zariadení 
karuselovej pece boli vymenené 
predné pojazdové kolesá vozíkov. 
Na dierovacom lise bol vymene-
ný vykladač. Za elongátorom bol 
opravený výstupný stôl. Na tepel-
nej stabilizácii tŕňových tyčí boli 
vymenené roštnice a rovnako aj 
zachytávače tŕňových tyčí na do-
pravné valce, dopravné valce ku 
pretlačovacej stolici. Na krokovej 
peci pred redukovňou boli vyme-
nené poškodené roštnice kroko-
vadiel pece, opravená tlačka do 
pece a vymenené boli aj doprav-
né valce výbežného dopravníka z 
pece.

V redukovni boli vymenené 
dopravné valce na vstupnom do-

pravníku, vymenené boli poško-
dené strižné spojky a kardanové 
hriadele pohonov. Na krokovom 
chladníku boli vymenené opotre-
bené valce vstupného a výstup-
ného dopravníka. Opravené bolo 
striasanie krokového chladníka. 
V úpravni rúr bola zrealizovaná 
oprava poškodených dopravných 
zariadení. Bola zrealizovaná pravi-
delná polročná údržba na defekto-
matoch, pílach Ohler a pílach PK-
35. Na linke značenia v expedícii 
bola zrealizovaná výmena formo-
vacieho šesťhranu. Bola zrealizo-
vaná výmena vysokonapäťového 
kábla pre napájanie motora po-
honu čerpadla č. 4 vysokotlakovej 
vody. Na pretlačovacej stolici bola 
taktiež zrealizovaná výmena roto-
ra za opravený na pravom motore 
pohonu ozubenej tyče. Jednalo 
sa o jednu z časovo najnáročnej-

ších a špecifických prác, na kto-
rej sa podieľalo niekoľko firiem. 
Najšpecializovanejšia práca bola 
povrchová úprava klzného ložiska 
uloženia rotora  v statore.

Najbližšie týždne a mesiace 
ukážu, do akej miery sa nám po-
darilo naše ciele naplniť a veríme, 
že budeme môcť konštatovať, že 
všetky uskutočnené práce dopadli 
z kvalitatívneho hľadiska dobre. 
Sme presvedčení, že nemalé fi-
nančné prostriedky investované 
do zlepšenia stavu a modernizácie 
zariadenia boli investované veľmi 
účelne a efektívne. 

Na záver je možné konštatovať, 
že tak, ako aj v predchádzajúcich 
opravách, odviedli kolektívy všet-
kých zamestnancov zúčastnených 
na oprave veľké množstvo práce, 
za čo im zaslúžene patrí poďako-
vanie.

Pohľad na vymenený formovací šesťhran za značiacim zariadením REIKA v stredisku 
expedície

Už deviaty rok prebieha v akci-
ovej spoločnosti Železiarne Pod-
brezová súťaž medzi pracovnými 
zmenami vo výrobných a obsluž-
ných prevádzkar-
ňach, do ktorej sú 
zapojené pracovné 
kolektívy kategórie 
„R“ z oceliarne, val-
covne bezšvíkových 
rúr, ťahárne rúr, 
centrálnej údržby, 
energetiky, dopravy 
a odboru riadenia a 
zabezpečenia kva-
lity. Kritéria súťaže 
sú zamerané na kva-
litu, výsledky hos-
podárenia, dodržiavanie zásad 
bezpečnosti pri práci a reklamá-
cie, a sú vyhodnocované a zverej-
ňované na vývesných tabuliach 
prevádzkarní. Ako každý rok, aj 
teraz vám predstavujeme víťazné 
kolektívy jednotlivých prevádz-
karní.
O priebehu súťaže v energetike 
nás informoval Ing. Jozef Hiľov-
ský, vedúci strediska v novom 
závode – tepláreň, údržba ener-
getických rozvodov, rozvodov 
technických plynov, kyslikáreň, 
centrálna čerpacia stanica, kom-
presorová stanica, rozvody pitnej 
a úžitkovej vody a vstupná roz-
vodňa nZ:

Ako pokračovala súťaž medzi 

zmenami v minulom roku?
- Súťaž medzi zmenami po-

kračovala aj v minulom roku v 
stredisku energetika nový závod 
v nezmenenej forme. Do tejto 
medzizmenovej súťaže sú zapo-
jení zamestnanci teplárne (dvaja 

zamestanci v každej 
zmene) a zamest-
nanci  údržby rozvo-
du zemného plynu 
(jeden zamestnanec 
na zmene). Tieto pra-
covné činnosti nie sú 
na seba viazané, tak-
že víťazom v jednot-
livých hodnotiacich 
obdobiach môžu byť 
zamestnanci z rôznych 
zmien.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako 
každý rok, alebo pribudli v minu-
lom roku nové hodnotiace prv-
ky?

- Kritéria ostali rovnaké, to zna-
mená, že v stredisku tepláreň NZ 
sú kritéria zamerané na dosaho-
vanie maximálnej výroby elektric-
kej energie a minimalizáciu po-
klesu výroby z dôvodu prestojov. 
Naďalej je zohľadňované krité-
rium pracovnej úrazovosti a udr-
žiavanie poriadku na pracovisku.

Pre strediská údržby rozvodu 
zemného plynu  sú  kritéria zame-
rané na dodržanie predpísaného 
denného maximálneho množstva  
odberu zemného plynu a dodr-
žanie tolerancie využitia kapacity 
acetylénových zväzkov, kritériá 

zohľadňujúce pracovnú úrazovosť  
a poriadok na pracovisku

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh 
súťaže?

- Medzi zamestnancami údržby 
rozvodu zemného plynu má na vý-
sledné hodnotenie najväčší vplyv 
kritérium dodržanie tolerancie 
využitia kapacity acetylénových 
zväzkov. Medzi zamestnancami 
teplárne sú to zase kritériá udr-
žiavanie poriadku na pracovisku 
a kritéria zamerané na dosahova-
nie maximálnej výroby elektrickej 
energie.

Predstavíte nám víťazný kolektív 
za rok 2019?

- Za rok 2018 by som do víťaz-
ného kolektívu zaradil zamestnan-
cov teplárne Annu Kuracinovú a 
kuriča operátora Ivana Stieranku. 
Zo zmenovej údržby to je Marián 
Rabatín.

Čo postavilo víťaznú zmenu do 
popredia pred ostatné kolektívy?

- V energetike sa nedá hovoriť o 
víťaznej zmene, pretože obsade-
nie zmien sa mení každý mesiac, 
nakoľko na pracovisku nie sú pev-
ne stanovení striedači, ale každý 
mesiac ide za striedača zamestna-
nec z inej zmeny. 

Vyššie uvedených zamestnan-
cov dáva do popredia okrem uve-
dených kritérií hlavne prístup k 
pracovným povinnostiam,  odbor-
ná úroveň a vedomosti, pracovná 
zručnosť a iniciatíva.
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Relax vo vírivke objektívom I. Kardhordovej

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Rekondičné pobyty na Táľoch opäť v prevádzke

Železiarne Podbrezová, v záujme 
predchádzania vzniku chorôb z 
povolania, zabezpečujú aj v roku 
2020 rekondičné pobyty pre za-
mestnancov ŽP a.s. a dcérskych 
spoločností. Rekondičný pobyt je 
aj rehabilitácia v súvislosti s prá-
cou, ktorú zamestnávateľ zabez-
pečuje zamestnancovi priebežne 
počas výkonu práce.

Dĺžka rekondičného pobytu je 
sedem dní a aj v roku 2020 je za-
bezpečený spoločnosťou Tále a.s. 
Poskytovanie rekondičného poby-
tu malo byť počas šiestich mesia-
cov v roku (apríl – jún a septem-
ber – november), pre Covid-19 sa 
však začali pobyty len od polovice 
júna a budú pokračovať aj v let-
ných mesiacoch (júl a august), aby 
rekondičný pobyt mohli absolvo-
vať aj zamestnanci, ktorí ho mali 
mať v apríli alebo máji. 

Na rok 2020 je zabezpeče-
ných 16 turnusov a v priemere 
sa jedného turnusu zúčastní 20 
zamestnancov. Zabezpečený je V polovici júna sa opäť rozbehli rekondičné pobyty na Táľoch.                  Foto: I. Kardhordová

Zamestnanci sa regenerujú v nádhernej prírode.                 Foto: I. Kardhordová

programovo riadený zdravotný 
režim, ubytovanie a celodenné 
stravovanie. Začiatok rekondičné-
ho pobytu je vždy v pondelok ráno 
a ukončenie je v nedeľu obedom, 
pričom je zabezpečená doprava 
tam aj naspäť.

Podmienky nároku na rekondič-
ný pobyt za rok 2020 spĺňa 324 za-
mestnancov. Nárok na rekondičný 
pobyt majú zamestnanci, ktorí sú 
exponovaní faktorom práce a pra-
covného prostredia zaradeným do 
tretej a štvrtej kategórie prác. Re-
kondičný pobyt je určený zamest-
nancom, ktorí nemajú príznaky 
akútnej choroby alebo prenosné-
ho ochorenia, teda len zdravým 
zamestnancom, ako kompenzácia 
nepriaznivých pracovných pod-
mienok a prevencia možného 
vzniku poškodenia zdravia.

Nárok na ďalší rekondičný po-
byt (opakovaný raz za tri roky) 
majú zamestnanci, ktorí odpra-
covali najmenej 600 pracovných 
zmien alebo pracujú s dokázaným 
chemickým karcinogénom a od-
pracovali najmenej 400 pracov-

ných zmien.
Všetci zamestnanci sú povin-

ní absolvovať pred rekondičným 
pobytom vstupné prehliadky u 
lekárky v ŽP Rehabilitácia. Na zá-
klade toho sú im predpísané rôz-
ne procedúry, medzi ktoré najčas-
tejčie patria masáže, parafínové 
zábaly rúk, tens terapia, cvičenie 
vo vode, wellness, bazén, fínska 
sauna, nordic walking, kardiovas-
kulárny tréning, muzikoterapia, 
aromaterapia, cvičenie – SM sys-
tém, cvičenie vo vode, inštruktáž 
– škola chrbta.

Opýtali sme sa našich spolupra-
covníkov, ako sa im páči na re-
kondičnom pobyte a či už v minu-
losti nejaký absolvovali:

Peter VLČeK, Vvr
- Na rekondičnom pobyte som 
prvýkrát. Zatiaľ sa mi veľmi páči, 
len keby bolo lepšie počasie, ale 
to nemôžeme ovplyvniť. Doobe-
da máme procedúry a poobede 
voľnejší program. Vo voľnom čase 
tu športujem, chodím behávať, 
bicyklovať alebo zájdem do posil-

ňovne. Mám tu so sebou aj kolies-
kové korčule, no zatiaľ som ich ne-
využil. Chodím behať aj ráno pred 
raňajkami o pol šiestej. Myslím, 
že týždeň regenerácie stačí, je to 
akurát. Viac času by potom člove-
ka už asi obmedzovalo, keďže kaž-
dý má svoje povinnosti a starosti.

Ľubica RePKOVÁ, Žiaromat Kali-
novo
- Som tu tretíkrát a rekondičný 
pobyt hodnotím výborne. Spokoj-
nosť je so všetkým –  čisté a pekné 
ubytovanie, výborné masáže, ba-
zény, všetko je super. Vo voľnom 
čase tu hráme pingpong, biliard 
alebo chodíme na prechádzky do 
prírody. Akurát škoda, že nám ne-
vyšlo počasie, ale inak som naozaj 
so všetkým spokojná. Strava je 
tiež výborná. Rada sa sem na Tále 
vraciam.

Iveta nOCIAROVÁ, Žiaromat Ka-
linovo
- Na rekondičnom pobyte som 
bola už viackrát, možno štyri ale-
bo päťkrát. Väčšinou na Táľoch, 

ale bola som aj v Dudinciach. S 
pobytom som samozrejme spo-
kojná, ale poobede sa niekedy nu-
dím, najmä keď nevyjde počasie. 
Je tu pekná príroda, čo využívame 
v prípade priaznivého počasia na 
prechádzky, človek si tu naozaj od-
dýchne. Škoda však, že väčšinou 
prší. Doobeda máme procedúry a 
masáže, potom obed a poobede si 
robíme vlastný program. Výhodou 
je, že sme v prírode, v Dudinciach 
sme to zase mali blízko do mesta.
 
Ľubomír TIŠTIAn, Tcú 
- Som tu už asi siedmykrát. Je o 
nás dobre postarané, pravidelne 
cvičíme, máme sauny, procedúry, 
takisto strava je výborná. Poobe-

de hráme na 
izbe karty, 
roz p ráva m e 
si vtipy alebo 
ak je dobré 
počasie, tak 
vonku na trá-
ve si zahráme aj futbal. Myslím si, 
že týždeň na rekondičnom pobyte 
úplne postačuje a človek si za ten 
čas oddýchne a zregeneruje sily.

Anton ŠTAJeR, Vvr
- Na rekondičnom pobyte som bol 
už viackrát. Za tých tridsať rokov, 
čo pracujem v železiarňach, to už 
neviem ani spočítať. Samozrejme 
som spokojný, ako vždy. Chodím 
stále na Tále a páči sa mi tu. Do-

obeda máme procedúry a voľný 
čas poobede väčšinou využívame 
na prechádzky v prírode. 

Miroslava ŠTAJeROVÁ, Vvr
- Som tu druhýkrát a som veľmi spo-
kojná. Ako spomínal manžel, doobe-
da sú procedúry a poobede chodíme 
na prechádzky. Škoda, že nevyšlo po-
časie, ale napriek tomu som so všet-
kým spokojná. Strava aj ubytovanie 
sú na veľmi dobrej úrovni.
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Kupón č. 13

Súťažná otázka č. 13: 

Kedy bol otvorený nový závod
Stredoslovenských železiarní
v brezne?

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.

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

Z historických podkladov Ing. J. Starkeho 
spracovala O. Kleinová

Stredoslovenské železiarne boli premenované na Švermove železiarne v roku 1949.                         Foto: Archív ŽP

Popri zachraňovaní hutníckej, 
rozvíjali aj strojársku výrobu

Železiarne Podbrezová v roku 
2020 oslavujú už stoosemdesiat 
rokov svojej existencie. Ich boha-
tý vývoj si v tomto roku pripomí-
name aj na stránkach Podbrezo-
vana prostredníctvom čitateľskej 
súťaže. Vašou úlohou je pozorne 
čítať a prostredníctvom ústriž-
kov odpovedať na otázky, ktoré 
následne zašlete do redakcie. 
V každom vydaní Podbrezova-
na žrebujeme jedného výhercu, 
ktorý bude vecne odmenený. O 
záverečnú Cenu generálneho ria-
diteľa ŽP a.s. však budú súťažiť 
len tí, ktorí správne odpovedia 
na všetky otázky. Držíme vám 
prsty. Potešíte nás, ak prispeje-
te zaujímavými námetmi a tipmi 
súvisiacimi s našou históriou k 
spestreniu obsahu novín.

Oslobodením 21. marca 1945 
prešli podbrezovské železiarne do 
obnovenej Československej re-
publiky. Povereníctvom SNR pre 
veci verejné, ktoré počas oslobo-
dzovania Slovenska sídlilo v Ko-
šiciach, bola na firmu Železiarne 
Podbrezová účastinná spoločnosť 
Bratislava, uvalená dočasná sprá-
va. Dočasným správcom sa stal Dr. 
Ing. Vladimír Langer. Znamenalo 
to, že nad železiarňami prevzal 
dozor opäť štát a účastinná spo-
ločnosť už nemohla nakladať s 
majetkom. Dočasná správa podni-
ku riešila odmínovanie železiarní 
a pobočných závodov, zabezpe-
čovala odstraňovanie vojnových 
škôd, riešila montáž zničených 
mostov, stožiarov, oceľových kon-
štrukcií. Postupne boli vytvárané 
podmienky pre začatie výroby. 
Hlavnou úlohou, ktorú musela 
vyriešiť, však bola príprava pod-
kladov pre rokovanie s novými 
štátnymi orgánmi o zachovaní 
existencie železiarní a ich ďalšie-
ho rozvoja. 

Železiarne v Podbrezovej boli 
znárodnené a od 1. januára 1946 
premenované na Stredoslovenské 
železiarne, n.p. Podbrezová. Zača-
li postupne rozbiehať výrobu, me-
dzi najdôležitejšie objekty patrila 
dostavba generátorovej stanice a 
ďalšie predĺženie žeriavovej dráhy 
šrotového poľa. Úspešne pokra-
čovalo sťahovanie strojných kon-
fiškátov z českého pohraničia do 
dielní závodu v Piesku, čo umož-
nilo zaviesť výrobu drevo a kovo-
obrábacích strojov. Všetko však 

komplikovali nepravidelné dodáv-
ky surovín, materiálov a palív.

Železiarňam zamietli plánované 
investície. Bolo im odporúčané 
vystupňovať výrobu hrubých ple-
chov, ale na zastaraných techno-
logických zariadeniach. Presadiť 
zásadnú koncepciu rozvoja sa ne-
darilo. Veľmi sľubne však prebie-
hala modernizácia a rozširovanie 
strojárskej výroby. 

V Hronci sa začala výstavba 
novej zlievarne šedej liatiny a 
oceľoliatiny a v Piesku úspešne 
napredovala výstavba nových 
výrobných hál. V strojnom sekto-
re železiarní došlo v roku 1948 k 
podstatnej zmene a k jeho rozší-
reniu. 

Veľký finiš zaznamenala v roku 
1949 výstavba rozhodujúcich ob-
jektov mostárne v Brezne, umož-
ňujúcej začať výrobu stavebných 
oceľových konštrukcií, mostov a 
pod. Nový závod Stredosloven-
ských železiarní v Brezne bol sláv-
nostne uvedený do prevádzky 24. 
mája 1949. Stredoslovenské žele-
ziarne boli v auguste roku 1949 
premenované na Švermove žele-
ziarne, n.p. Podbrezová. 

Je nespornou zásluhou vtedaj-
ších Stredoslovenských železiarní, 
že popri zachraňovaní tradičnej 
hutníckej výroby rozvíjali aj stro-
jársku výrobu do tej miery, že sa 
postupne udomácňovala aj na 
Horehroní, a to v Brezne a v Zá-
vadke nad Hronom. 

V Hronci vybudovaním moder-
nej zlievarne obnovili staré hut-
nícke tradície a v závode v Piesku 
úspešne pripravovali špecializáciu 
výroby určitých druhov kovoob-
rábacích strojov. Brezno sa po-
stupne stávala centrom osídlenia 
pracovníkov rozvíjajúceho sa prie-

myslu na Horehroní.
Švermove železiarne n.p., ako 

hutnícko – strojársky podnik, 
predstavovali koncom roku 1950 
významný a dobre prosperujúci 
podnik na Horehroní a boli prík-
ladom postupnej industrializácie 
Slovenska. V rámci centralizácie 
a postupného prechodu k novej 
sústave plánovitého riadenia ná-
rodného hospodárstva ČSR, doš-
lo 1. januára 1951 k radikálnym 
zmenám. Pre riadenie národného 
hospodárstva bolo vytvorených 
dvanásť rezortných ministerstiev. 
Zo Švermovych železiarní bola 
odčlenená strojárska výroba, 
vznikli nové národné podniky a 
v Podbrezovej zostali hutnícke 
prevádzky oceliareň, valcovňa, 
rúrovňa, obslužné prevádzky a 
vysokopecný závod v Tisovci. V 
rámci delimitácie závodu v Piesku 
stratili železiarne možnosť výučby 
v hutníckych profesiách, nakoľko 
podniková učňovská škola, dielne 
a internát boli začlenené do nové-
ho závodu Strojárne Piesok. 

Novovybudovaný futbalový 
štadión na Štiavničke bol v rámci 
delimitácie začlenený do Strojární 
Piesok, železiarne stratili aj novo-
postavené byty v Piesku, aj novo-
vybudovaný spoločenský dom s 
kinosálou a reštauráciou na Štiav-
ničke. Železiarne ochudobnené o 
ziskovú finálnu  strojársku výrobu 
sa dostali do veľmi ťažkej situácie. 
Celú svoju budúcu existenciu v 
rozvoji výroby a ekonomiky mu-
seli riešiť len na báze hutníckej 
výroby. Nebolo to ľahké, nakoľko 
všetky výrobné zariadenia boli 
zastarané, málo výkonné a vyža-
dovali si veľa manuálnej práce. 
Výsledkom bola veľká stratovosť 
hutníckej výroby.

Čoraz viac Slovákov zisťuje, že aj 
naša krajina je nádherná a ponú-
ka množstvo zaujímavostí. blíži 
sa leto a vzhľadom na okolnosti, 
mnohí uvažujú skôr o domácej 
dovolenke. Veľkým lákadlom je 
obdiv horských oblastí s atraktív-
nymi scenériami, kombinovaný s 
návštevou aquaparkov, či prírod-
ných nádrží. Ponúkame vám tip 
na turistiku do oblasti, v ktorej 
blízkosti je aj viac možností kú-
pania.

Čarokrásna tiesňava ukrytá v 
Chočských vrchoch - Kvačianska 
dolina, sa nachádza na pomedzí 
Liptova a Oravy. Touto národnou 
prírodnou rezerváciou vedie ná-
učný chodník. Trasa je vhodná pre 
všetky tipy turistov a východisko-
vých bodov je niekoľko.

Z parkoviska, mierne stúpajúc, 
na vás z ľavej strany hľadí Jánoší-
kova hlava, skala, na ktorej vidieť 
podobu očí, nosa a úst. Hovorí sa, 
že ak prechádzate okolo v daždi, 
Jánošík plače.

Ďalej prichádzate k priepasti 
zvanej Kobyliny. Je to sedemde-
siat metrová hlbočina, v ktorej 
možno pozorovať na skalnej stra-
ne plesnivce a koryto Kvačianky, 
ktorá túto dolinu vytvorila. Ďal-
ším vyhliadkovým bodom sú Ro-
háče. Tabuľa náučného chodníka 
vás poučí, že Kvačianska dolina a 
jej okolie sú biotopom medveďa 
hnedého. Naskytne sa vám nád-
herný výhľad.

Asi po hodine kráčania prídete 
k drevenej tabuli smerujúcej k od-
bočke Oblazy, kde môžete odbočiť 
k mlynom. Je to trochu strmé kle-
sanie, ak poprší, pozor, šmykľavé, 
ale oplatí sa zísť a naskytne sa 
vám rozprávkový pohľad. Pri sú-

toku Borovianky, Hutianky a Ráz-
točianky, pod skalnatými bralami 
stoja dva utešené drevené vodné 
mlyny, Brunčiakovský a Gejdo-
šovský a píla. Je to živá expozícia, 
stroje pracujú na tradičný vodný 
pohon. Tieto pamiatky ľudového 
technického staviteľstva pochá-
dzajú z devätnásteho storočia.

Z tejto križovatky možno pokra-
čovať rôznymi smermi. Jednou 
je Veľké Borové. Obcou preteká 
potok Borovianka, ústiaci tieňo-
vitým úsekom s ponorom a vo-
dopádmi do Kvačianskej doliny. 
Tesne pred sútokom s Kvačiankou 
na Oblazoch ešte priteká ráztoc-
ký potok, tečúci z obce Jóbova 
Ráztoka, vytvárajúci úzku roklinu 
s osemmetrovým Ráztockým vo-
dopádom. Na juhozápade sa nad 
obcou rozprestiera rozsiahla kra-
sová plošina Svorad, nesúca názov 
podľa benediktínskeho pustovní-
ka sv. Andreja Svorada, žijúceho 
na prelome 10. a 11. storočia. Cez 
Veľké Borové, Svorad a Prosiecku 
dolinu, návrat do Kvačian trvá päť 
hodín.

Jednou zo zaujímavostí Kvačianskej doliny je Jánošíkova hlava, ktorá dokonca v daždi roní 
aj slzy.                 Foto: O. Kleinová

Trasa vhodná pre každého

Navštívte čarokrásnu 
tiesňavu ukrytú v 

Chočských vrchoch
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Trasa je vhodná pre každého a v každom 
ročnom období.       Foto: O. Kleinová
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Zo zdroja ÚVZ spracovala O. Kleinová

Ilustračné foto: pexels.com

Vykývať, nie vytočiť

Roky sme boli naučení kliešťa 
vytáčať po smere či v protismere 
hodinových ručičiek. Je tomu však 
koniec a na tento spôsob odstrá-
nenia čiernych parazitov by sme 
mali zabudnúť. 

Prisatého kliešťa možno z tela 
najjednoduchšie odstrániť pinze-
tou čo najbližšie pri koži. Odbor-
níci ho odporúčajú vykývať, nie 
vytočiť. V druhom prípade hrozí, 
že nedôjde k vybratiu hlavičky. Pri 
odstraňovaní kliešťa je potrebná 
opatrnosť, dôležité je nerozpučiť 
a neudusiť ho. Z tela treba kliešťa 
odstrániť čo najskôr. Nemožno si 
pomáhať vatou, nanášať na neho 
tekuté mydlo a olejové prípravky. 
Môže dôjsť k vyprázdneniu obsahu 
čriev kliešťa do rany, čím sa zvyšuje 
riziko nákazy ochoreniami, ktoré 
prenáša. 

Po vytiahnutí kliešťa treba kožu v 
mieste jeho prisatia vydezinfikovať 
prostriedkom s obsahom alkoholu 
alebo jódovou tinktúrou. Ak sa ho 
nepodarí z tela odstrániť celého, 
je vhodné vyhľadať zdravotnícku 
pomoc. Rovnako ju treba vyhľadať 
aj v prípade, ak rana po vybratí 
kliešťa neustúpi ani po niekoľkých 
dňoch. 

Pri kontrole oblečenia a tela by 
sa mali ľudia sústrediť na oblasť 
hlavy, krku, podpazušia, pupku, 
slabín a nôh. U detí sa kliešť často 
nachádza na hlave vo vlasovej čia-
re a za ušami, počas prehliadky je 
vhodné použiť aj lupu.

Prehriatie organizmu

Vysoká teplota môže spôsobiť 
vyčerpanie, tepelný úpal, kŕče, 
aj šok. Príčinou je strata veľké-

Nástrahy leta
ho množstva minerálnych látok a 
vody, ktoré sú spôsobené poby-
tom v horúcom a vlhkom prostre-
dí. 

Najnáchylnejšie na vyčerpanie z 
tepla sú malé deti, ľudia, ktorí nie 
sú zvyknutí na pobyt v horúcom a 
vlhkom prostredí, ľudia s nedosta-
točnou fyzickou kondíciou, osoby 
trpiace chorobami, ktoré sprevá-
dzajú vracanie a hnačky, starší ľu-
dia a ľudia s chronickými choroba-
mi. Vyčerpanie z tepla môže viesť 
k prehriatu organizmu. Dochádza k 
zlyhaniu termoregulačného centra 
v mozgu, zastaví sa potenie, čo ve-
die k tomu, že telo sa nemôže oc-
hladzovať vyparovaním potu. 

Za normálnych okolností sa te-
lesná teplota znižuje a udržiava na 
normálnych hodnotách pomocou 
sálania, odparovania – zvýšené 
potenie a dýchanie (zrýchlené a 
prehĺbené dýchanie). Pri zvýšení 
telesnej teploty na 41 – 42 stupňov 
Celzia, dochádza k poškodeniu bu-
niek v mozgu, srdci, pečeni i ďalších 

orgánoch. Kým 
vyčerpanie z 
tepla sa zväčša 
vyvíja postup-
ne, prehriatie 
sa rozvíja rých-
lo, takmer bez 
a k ýc h ko ľ ve k 
varovných príz-
nakov. 

P r í z n a k m i 
prehriatia or-
ganizmu je ho-

rúčka, poruchy zraku a sluchu, hu-
čanie v ušiach, poruchy vedomia, 
až bezvedomie, silný, rýchly pulz. 
Prvú pomoc poskytneme osobe s 
prehriatym organizmom tak, že ju 
premiestnime do chladnejšieho 
prostredia, doplníme stratu vody a 
minerálov. Vodu podávame len po 
malých dúškoch. Ak sa postihnutý 
potí, má hnačku alebo kŕče, pridá-
me do vody lyžičku kuchynskej soli. 
Pri kŕčoch pomôže jemná masáž, 
ktorá uvoľní spazmus. V prípade 
potreby vyhľadáme lekára. 

Aby sme predišli prehriatiu or-
ganizmu, je potrebné prijímať veľa 
tekutín, obmedziť alkohol a sýte 
jedlá, tepelnú rovnováhu organiz-
mu udržiavame aj krátkym sprcho-
vaním vlažnou vodou. Obliekame 
sa ľahko a vzdušne. Medzi 11. a 15. 
hodinou sa nezdržiavame na pria-
mom slnku a nepreceňujeme svoje 

schopnosti.

Optimálny pitný režim

Mladý a zdravý človek nemusí po-
ciťovať nedostatok tekutín okam-
žite, pretože telo má viacero me-
chanizmov, ktorými si ich dokáže 
dočasne vynahradiť. 

Nedostatok vody sa však hroma-
dí v priebehu dní a potom sa môže 
prejaviť veľmi dramatickým spô-
sobom v podobe mdloby, búšenia 
srdca, podozrením na srdcový in-
farkt alebo iným nevhodným spô-
sobom. Prejavy dehytratácie môžu 
byť aj omnoho nenápadnejšie, 
napríklad problémy so sústrede-
ním či pamäťou. Ak sa necítite vo 
svojej koži, vypite naraz dva pohá-
re chladnej vody a je veľkou prav-
depodobnosťou, že do pol hodiny 
sa vám uľaví. 

Najlepšou kontrolou dosta-
točného prísunu tekutín je farba 
moču. Aj ráno, v čase najväčšieho 
zahustenia, má byť bezfarebný ale-
bo slabo žltý a bez zápachu. 

A aký je optimálny objem vypi-
tých tekutín? Na každých, aj zača-
tých, 15 kilogramov hmotnosti by 
mal človek prijať od 0,5 do 0,7 litra 
vody. V prípade väčších strát vody 
potením na každý kilogram úbytku 
telesnej hmotnosti pri fyzickej akti-
vite doplniť tekutiny v objeme jed-
ného litra. Výsledný údaj o množ-
stve vody nie je záväzný, no môže 
vám pomôcť odhadnúť orientačné 
množstvo tekutín, ktoré telo potre-
buje. Príjem vody je individuálny a 
ovplyvňuje ho strava a životný štýl. 

Ilustračné foto: pexels.com

Uplynulá zima, ktorá bola takmer 
bez snehu a mrazov, dovolila pre-
žiť v prírode nielen na Slovensku 
veľkému množstvu hmyzu, pre-
nášajúcemu nebezpečné choro-
by. Dominuje medzi nimi hlavne 
kliešť, ktorému neprekáža ani 
súčasné mokré počasie a hojne 
sa vyskytuje v tráve, nízkych po-
rastoch vidieckych a mestských 
lokalít.

Od konca apríla tohto roka k 12. 
júnu je v SR hlásených dvadsať prí-
padov kliešťovej encefalitídy. Naj-
viac prípadov je z Banskobystric-
kého kraja (okres Banská Bystrica, 
Brezno, Zvolen, Rimavská Sobota). 
V súvislosti s konzumáciou nepas-
terizovaného mlieka a výrobkov 
ovčieho a kozieho pôvodu bolo 
zaznamenaných 12 prípadov. 

„Kliešťová encefalitída sa v 
dvoch tretinách infikovaných ľudí 
nemusí vôbec prejaviť. U zvyšnej 
tretiny sa zvyčajne prejaví dvojfá-
zovo. Prvá fáza je typická chrípko-

vitými príznakmi (horúčka, bolesť 
svalov, únava), potom nastáva na 
pár dní bezpríznakové obdobie. 
Druhá fáza sa prejavuje zápalom 
centrálnej nervovej sústavy, alebo 
ľudovo povedané „zápalom moz-
gu“. Príznakmi býva bolesť hlavy, 
stuhnutosť šije, vracanie, svetlop-
lachosť, horúčka. Ochorenie môže 
mať dlhodobé následky v podobe 
ochrnutia, bolestí hlavy, poruchy 
koncentrácie či pamäte a podob-
ne. V jednom percente prípadov 
môže dôjsť k úmrtiu, ktoré sa týka 
rizikových skupín, ako sú ľudia so 
zníženou imunitou, napríklad ľu-
dia po transplantácii užívajúci lie-
ky na potlačenie imunity a podob-
ne“, konštatuje MUDr. Jana Kerlik 
z Odboru  epidemiológie bansko-
bystrického RÚVZ

Dobrá správa je, že na roz-
diel od lymskej boreliózy (ďalšie 
ochorenie, spôsobené kliešťami), 
existuje proti kliešťovej encefali-
tíde očkovanie, čiastočne hradené 
niektorými zdraavotnými poisťov-
ňami. Pre zaujímavosť, Rakúsko a 

Česká republika je podobne ako 
Slovensko (čo sa týka kliešťovej 
encefalitídy) tiež rizikovou kraji-
nou. Avšak na rozdiel od nás, je v 
Rakúsku zaočkovaných proti klieš-
ťovej encefalitíde takmer 90 per-
cent ľudí, v Českej republike okolo 
20-30 percent obyvateľstva. Na 
Slovensku sa zaočkovanosť pohy-
buje len okolo jedného percenta 
ľudí. 

„Tým, ktorí nie sú zaočkovaní, 
odporúčame kontrolu tela po ná-
vrate z prírody, ale aj z mestských 
parkov. Pred konzumáciou riziko-
vých výrobkov zo surového mlie-
ka, odporúčame mlieko prevariť 
a syr aspoň opiecť z oboch strán. 
Vírus kliešťovej encefalitídy sa ničí 
pri teplote 70° Celzia. Spomínané 
preventívne opatrenia zdôrazňu-
jeme v médiách každý rok. Nap-
riek tomu je Slovensko na prvom 
mieste v počte epidémií kliešťovej 
encefalitídy v rámci Európy. Dlho-
dobý trend počtu epidémií má do-
konca rastúci charakter,“ uzatvára 
tému MUDr. Kerlik.

Slovensko na prvom mieste v počte
epidémií kliešťovej encefalitídy v Európe
Zdroj: RÚVZ b. bystrica

Jedálny lístok 29. 6. – 5. 7. 2020

Pondelok
Polievka: furmanská, pečivo.
● Hydinové ražniči, lahôdkový 
šalát ● Cestoviny s brokolicou a 
smotanovou omáčkou ● Bravčový 
rezeň prírodný, tarhoňa, cvikla ● 
Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom ● Plnená bageta s pikant-
ným mäsom.

Utorok
Polievka: slepačia, pečivo.
● Vyprážaný morčací rezeň ovčiar-
sky, pestrý cestovinový šalát ● Ze-
miakovo-bryndzové pirohy so sla-
ninou ● Hovädzí guľáš maďarský, 
knedľa ● Pizza diabolská ● Plnená 
bageta s kuracím mäsom, so zele-
ninou.

Streda
Polievka: boršč s mäsom, pečivo.
● Ohnivé kuracie stehno orien-
tálne, kapustový šalát s mrkvou ● 
Losos na masle, dusená zelenina 
● Važecká pochúťka, zemiakové 
placky ● Šúľance s makom ● Plne-
ná bageta s údeninou. 

Štvrtok
Polievka: zeleninová, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, nátierka 
z červenej cibule ● Baraní guľáš, 
halušky ● Morčacie prsia na hráš-
ku so šampiňónmi, ryža, šalát ● 
Hanácke koláče ● Plnená bageta s 
pikantným mäsom.

Piatok
Polievka: mexická, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, ze-
miakový šalát s majonézou ● Ho-
vädzie mäso námornícke, ryža, 
uhorka ● Kuracie stehno na smo-
tane s hlivami, cestovina ● Žem-
ľovka s tvarohom ● Plnená bageta 
s údeninou.

Sobota
Polievka: kelová so zemiakmi, pe-
čivo.
● Grilovaná krkovička, kapustový 
šalát so zeleninou ● Kuracie prsia 
na paprike, cestovina ● Plnená ba-
geta s pikantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: mrkvová s pórom, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, syrové 
tajomstvo ● Hovädzia roštenka ci-
gánska, tarhoňa, uhorka ● Plnená 
bageta s údeninou.

Jedálny lístok 6. – 12. 7. 2020

Pondelok
Polievka: terchovská, pečivo.
● Prírodný bravčový rezeň, ho-
rehronský syrový šalát ● Kuracie 
rezančeky, dusená fazuľka s baby 
mrkvou ● Hovädzí rezeň obaľo-
vaný, zemiaková kaša, uhorka ● 
Ryžový nákyp s ovocím ● Plnená 
bageta s kuracím mäsom, so zele-
ninou.

Utorok
Polievka: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, pečivo.
● Vyprážaný morčací rezeň, gréc-
ky šalát ● Kuracie stehno na zele-
nine, štuchané zemiaky s cibuľkou
● Bravčové mäso Chilli con Carne, 
ryža, šalát ● Palacinky s džemom a 
čokoládou ● Plnená bageta s úde-
ninou.

Streda
Polievka: držková, pečivo.
● Prírodné kuracie prsia, zelotofu 
● Štefanská sekaná pečienka, ze-
miakový prívarok, chlieb ● Pečené 
morčacie stehno, červená kapus-
ta, knedľa ● Langoše s kečupom 
● Plnená bageta s pikantným mä-
som.

Štvrtok
Polievka: stupavská zabíjačková, 
pečivo
● Plnené bravčové mäso, kapusto-
vý šalát s mrkvou ● Jelenie ragú s 
brusnicami, cestovina ● Vypráža-
ný syr, zemiaky, tatárska omáčka ● 
Buchty na pare s nutelou, maková 
posýpka ● Plnená bageta s kura-
cím mäsom, so zeleninou.

Piatok
Polievka: Polievka: oravská fazuľo-
vá, pečivo.
● Vyprážaná ryba, cestovino-
vý šalát s brokolicou ● Hovädzia 
pečienka sviečková, knedľa ● Pe-
čené kuracie stehno, zeleninová 
ryža, kompót ● Zemiakové placky 
plnené mäsom ● Plnená bageta s 
údeninou.

Sobota
Polievka: francúzska, pečivo.
● Pečená ryba na masle, pekin-
ský šalát so šunkou ● Detvianska 
nátura, opekané zemiaky, uhorky 
● Plnená bageta s pikantným mä-
som

Nedeľa
Polievka: kapustová s klobásou, 
pečivo.
● Pečené kačacie stehno, nátierka 
z červenej cibule ● Hovädzí guľáš 
debrecínsky, cestovina ● Plnená 
bageta s údeninou.
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Efektivita, precíznosť a túžba napredovať a dosiahnuť úspech sú tri mocné sily. (dokončenie v tajničke)

Spomienky
„Osud je občas veľmi krutý, nevráti 
čo raz vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ.“
Dňa 20. júna sme si pripomenuli 
dvadsať rokov odvtedy, ako nás 
navždy opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec

František PÔbIŠ z Podbrezovej. 
S láskou a úctou spomínajú 

manželka, dcéra a synovia s rodinami
...

„Tak, ako tíško žila, tak tíško nás 
opustila. Skromná vo svojom živote, 
ale veľká v láske a dobrote. Odišla 
si bez slov a na rozlúčku nebol čas, 
spomienky na teba zostanú navždy 
v nás.“

Dňa 27. júna si pripomenieme piaty rok, ako nás 
navždy opustila naša drahá mamka, stará mamka a 
prastará mamka 

Mária ReISOVÁ z brezna.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami

...
Dňa 28. júna si pripomenieme šies-
te výročie odvtedy, ako nás náhle 
opustil manžel, otec a starý otec
Rudolf PReDAJŇA z Podbrezovej.

Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname
...

„Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť, 
nestihol si sa ani rozlúčiť. Hoci si 
odišiel a niet ťa medzi nami, v na-
šich srdciach zostávaš a budeš stále 
s nami.“
Dňa 1. júla si pripomenieme šieste 
výročie odvtedy, ako nás navždy 

opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý 
otec

Vojtech KOVÁČ z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína 

manželka, dcéry a syn s rodinami
...

„Osud je krutý, nevráti čo vzal, zo-
stali iba spomienky a v srdci žiaľ. Už 
niet návratu a ani nádeje, len ces-
tička k hrobu nás k tebe zavedie.“
Dňa 2. júla si pripomenieme prvé 
výročie od úmrtia našej mamy, sta-
rej a prastarej mamy

Júlie bAneTKOVeJ z Valaskej.
S láskou spomína celá rodina

...
Dňa 5. júla uplynú tri roky odvtedy, 
ako nás navždy opustil milovaný

Ondrej POZnÁŇ z brezna.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname

Coerver Camp prvýkrát na Horehroní

Futbalový klub Železiarne Podbrezo-
vá, v spolupráci s Coerver Coaching 
Slovensko, organizuje po prvýkrát na 
Horehroní v termíne od 13. do 17. júla 
2020 prímestský futbalový kemp. „MY 
FOOTbALL CAMP“ je určený chlapcom 
a dievčatám vo veku od 6 do 12 rokov. 
Tréningový program je inšpirovaný indi-
viduálnymi zručnosťami hviezd sveto-
vého futbalu súčasnosti.

Čo vás budeme učiť?
Skupinový útok – malé skupinové cvi-
čenia a hry, ktoré sa sústredia na nácvik 
rýchleho protiútoku.
Zakončenie – cvičenia a hry na zlepšenie 
techniky zakončenia v oblasti pokutové-
ho územia.
Rýchlosť – cvičenia a hry na zlepšenie 
obratnosti, zrýchlenia a sily tak s loptou, 

ako aj bez nej.
Cvičenia 1 na 1 – cvičenia a hry na uče-
nie kľučiek a vytvorenie si priestoru proti 
tesnej obrane.
Prihrávky a spracovanie – cvičenia a hry 
na zlepšenie prvého dotyku s loptou a 
dôraz na presné a kreatívne prihrávky.

Ovládanie lopty – každý hráč s loptou, 
opakovanie technických cvičení s loptou 
oboma nohami.

Všetky dôležité informácie spolu s pri-
hláškou nájdete aj na tomto linku: htt-
ps://www.coerver.sk/kempy/my-foot-
ball-camp.html

Na slovíčko

I n z e r á t

Ján Straka

Predám e-bike Scott E-SUB TOUR 2018. Batéria 
500wh, pohon Bosch, najazdené 738 km. Ešte v zá-
ruke. Cena dohodou. Kontakt: 0903 527 619.

Často sa stretávame s nesprávnym použitím krát-
keho tvaru spojenia predložky a osobného zámena 
on a ono vo štvrtom páde. Stane sa, že počujeme 
hovoriť o človeku, že sa musíme oň postarať. A je 
tu dilema, oňho, či oň?

Zle sa počúva, keď niekto nesprávne použije skrá-
tený tvar spojenia predložka zámena on a ono vo 
štvrtom páde. Jednoducho sa dá toto pravidlo defi-
novať, že ak ide o životné podstatné meno mužské-
ho roku, tak správne bude znieť na neho, naňho, ale 
ak ide o neživotné podstatné meno mužského roku, 
tak správne povieme naň, oň, zaň. Napríklad, ak sa 
staráme o syna, staráme sa oňho, ale ak sa potrebu-
jeme postarať o stroj, budeme sa starať oň. Ak po-
trebujeme ísť pre kolegu, ideme poňho, ale ak ideme 
po vozík, ideme poň. Ak sa skryjeme za spolužiaka, 
skryjeme sa zaňho, ale ak sa skryjeme za strom, skry-
jeme sa zaň.

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk
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Sto rokov organizovaného
futbalu v Podbrezovej

Výstavba nového štadióna v Podbrezovej (dnešná Zelpo aréna) začala v roku 1952 a trva-
la sedem rokov. Štadión bol odovzdaný do užívania 1. augusta 1959. Foto: archív redakcie

Z archívnych podkladov spracoval T. Kubej

Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

Pokračovanie z minulého čísla.

K 1. januáru 1951 bol podnik pri 
reorganizácii priemyslu delimi-
tovaný a boli z neho vytvorené 
tri národné podniky. Dostavaný 
športový štadión na Piesku pripa-
dol národnému podniku Strojáreň 
Piesok. To bol dôvod k vybudova-
niu novej hracej plochy v Podbre-
zovej.

Novým riaditeľom podbrezov-
ských železiarní sa stal Vladimír 
Šupka, ktorý mal mimoriadny záu-
jem o futbal, čo sa pozitívne odzr-
kadlilo v priaznivom oživení tohto 
športu v Podbrezovej. Jeho záslu-
hou začala v roku 1952 výstavba 
nového športového štadióna na 
sídlisku Kolkáreň. Spolu s ním za-
čali budovať aj letné kúpalisko. 
Výstavba trvala sedem rokov a 1. 
augusta 1959 bol štadión odovzda-
ný do užívania.

V Podbrezovane č. 15 z roku 
1959 sa v článku s názvom „Nový 
štadión TJ Baník v prevádzke“ píše: 
„Prvého augusta vládla v celej 
Podbrezovej slávnostná nálada. 
Necítili to len aktívni športovci a 

MFK Dukla banská bystrica – FK 
Železiarne Podbrezová 2:2 (0:0)

Góly: 90+1. Prikryl, 90+2. Laksik – 
62. Paraj, 66. Krčula.

Prvé nadstavbové kolo druhej 
futbalovej ligy odohrali naši fut-
balisti na štadióne vo Zvolene, 
kde nás hostila MFK 
Dukla Banská Bystri-
ca. Prvá vážna šanca 
prišla už v 11. minú-
te. Po výborne zahra-
tom rohovom kope 
domáceho Polievku 
z vnútra pokutového 
územia hlavičkoval 
Nosko, výborne však 
zasiahol Ludha. V 
18. minúte opäť po-
hrozili domáci z rohového kopu. 
Výborne zahraný rohový kop Po-
lievku výborne zneškodnil Ludha. 
V 21. minúte prvýkrát pohrozili 
naši chlapci. Spoza šestnástky to 
vyskúšal Špyrka, domáci brankár 
jeho pokus zneškodnil. V 30. mi-
núte mali domáci obrovskú šan-
cu, no proti Vaščákovi fantasticky 
zasiahol Ludha. Do konca polčasu 

sa už nič zaujímavé neudialo a do 
kabín tak mužstvá odchádzali za 
bezgólového stavu. 

Po zmene strán prišla prvá šanca 
až v 60. minúte, no Galčíkova stre-
la skončila na brvne domácej brá-
ny. O minútu neskôr sa už ale naši  
chlapci radovali z gólu. Výborne 
zahraný rohový kop Špyrku zakon-
čil k ľavej žrdi kapitán Paraj – 0:1. 

V 66. minúte železiari 
zvýšili už na 0:2. Vý-
bornú individuálnu 
akciu ešte Pavúk ne-
zakončil gólom, no 
jeho strelu Nôta vyra-
zil len na nohu Krčulu 
a ten svojím prvým 
gólom v podbrezov-
ských farbách zvýšil 
stav stretnutia. V 90. 
minúte ešte pohrozili 

domáci, opäť bol však proti vyni-
kajúci Ludha. V 91. minúte však 
domáci znížili na 1:2, keď sa po 
rohovom kope presadil z dorážky 
Prikryl. O minútu neskôr domáci 
vyrovnali, keď sa z piatich metrov 
presadil Laksík a jeho gól dal bod-
ku za stretnutím. Naši chlapci ne-
udržali výborne rozohraný zápas, 
keď ešte v 90. minúte viedli 0:2. 

Bystričania dvoma gólmi v rozme-
dzí dvoch minút vyrovnali. Stredo-
slovenské derby, ktoré na štadióne 
sledovalo 500 divákov, sa tak skon-
čilo remízou 2:2.
Vladimír Cifranič, tréner Podbre-
zovej: „Z našej strany z výsledko-
vého hľadiska nešťastný zápas. 
Nezvládli sme záver. Zbytočne sme 
sa nechali zatlačiť súperom. Sú-
per mal veľa nakopávaných lôpt 
a štandardných situácií. Škoda, že 
sme po zisku loptu viac nepodrža-
li. Dovolím si tvrdiť, že po hernej 
stránke sme boli po väčšinu času 
lepším mužstvom. Máme na čom 
stavať, v mužstve je veľký poten-
ciál. Takéto zápasy nám musia slú-
žiť ako ponaučenie.“

MFK Dukla banská bystrica: Nôta 
– Nosko, Vaščak (52. Dolný), Starší, 
Laksik, Snitka (75. Vujošević), Po-
lievka, Prikryl, Migaľa, Savić (75. 
Tóth), willwéber.
FK Železiarne Podbrezová: Ludha 
– Kováčik, Bartoš, Ďatko, Pastorek 
(62. Pribula), Paraj, Krčula, Chvá-
tal, Špyrka (75. Bakaľa), Galčík (75. 
Szetei), Zachara (58. Pavúk).

FK Železiarne Podbrezová – FK 
Dubnica nad Váhom 1:1 (0:0)

Góly: 81. Pavúk – 68. Jakúbek.
Druhé kolo nadstavby sme odo-

hrali na domácom trávniku v Zel-
po aréne. V 3. minúte prišla prvá 
strela na našu bránu, no so slabým 
pokusom Kuzmu nemal Rehák naj-
menšie starosti. V 21. minúte sa 
cez troch hráčov preštrikoval Gal-
čík, no v poslednej sekunde mu v 
strele zabránil hosťujúci obranca 
Štefánek. V 25. minúte mali hostia 
prvú vážnejšiu šancu zápasu. Dlhé 
autové vhadzovanie Čurika sa do-
stalo až na nohu Dávidíka, ktorý z 
vnútra pokutového územia mieril 
vedľa. V 28. minúte mali Dubni-
čania ďalšiu skvelú príležitosť, vý-
borne rozohraná štandardná situ-

ácia od Plevu skončila až na pravej 
žrdi Rehákovej brány. V 30. minúte 
prišla prvá vážnejšia šanca našich 
chlapcov, prudký center Krčulu 
vyrazil hosťujúci brankár na roh. 
V 35. minúte to z priameho kopu 
skúšal Galčík, s jeho pokusom ale 
Digaňa nemal najmenšie starosti. 
V 43. minúte sa v pokutovom úze-
mí dostala lopta ku Krčulovi, no 
tomu strela ľavou noho nevyšla. 
V 44. minúte sa krásnou ďaleko-
nosnou strelou blysol Galčík, jeho 
pokus ale výborným zákrokom 
vyrazil na roh Digaňa. Galčíkova 
strela dala bodku za prvým polča-
som, ktorý sa skončil bezgólovou 
remízou. 

Po zmene strán mali hneď úvod-
nú šancu hostia. Rohový kop Plevu 
zakončil nad bránu Kuzma. V 58. 
minúte po nedorozumení našej 
obrany sa k lopte pred Rehákom 
dostal Dávidík, trafil však len ruka-
vice nášho brankára. V 68. minú-
te sa prvýkrát menilo skóre, keď 
sa krásnou ďalekonosnou strelou 
presadil hosťujúci Jakúbek – 0:1. V 
74. minúte to z diaľky znova skúšal 
Galčík, hosťujúci brankár sa však 
opäť vyznamenal. V 81. minúte 
železiari vyrovnali, keď sa po vý-

Brankár Rehák podal v zápase s Dubnicou spoľahlivý výkon.      Foto: I. Kardhordová

borne zahratom priamom kope 
Pribulu hlavou presadil Daniel Pa-
vúk – 1:1. V závere zápasu sa už 
nič vážnejšie neudialo a tak si naši 
chlapci pripísali na svoje konto 
druhú remízu v skupine o postup 
do Fortuna ligy.
Vladimír Cifranič, tréner Podbre-
zovej: „Myslím si, že z našej strany 
zápas nemal také tempo, ako ten 
predchádzajúci s Bystricou. Pred-
sa len sme trénovali cez týždeň a 
tí chlapci možno mohli byť troš-
ka unavení. Chýbalo mi v zápase 
väčšie nasadenie a chcenie ísť do 
rizikovejších situácií. Neriešime 
výsledok, ale od našich hráčov by 
som čakal viac hry 1 na 1. Myslím 
si však, že nám slúži ku cti, že sme 
to ani za stavu 0:1 nezabalili. Do-
kázali sme nakoniec vyrovnať a 
remízu považujem za spravodlivú.“

FK Železiarne Podbrezová: Rehák 
– Kováčik, Bartoš, Pajer, Chvátal, 
Galčík, Ďatko, Paraj (66. Pastorek), 
Krčula, Špyrka (46. Pribula), Za-
chara (68. Pavúk).
FK Dubnica nad Váhom: Digaňa – 
Štefánek, Švec, Václav, Pleva, Dávi-
dík, Kuzma, Jakúbek (76. Bílovský), 
Vaculík, Čurik (72. Janco), Janček.

V nadstavbovej časti sme zaznamenali dve remízy

priaznivci športu, necítili to len tí, 
čo pre túto očakávanú chvíľu obe-
tovali desiatky hodín zo svojho voľ-
ného času, ale cítili to všetci, ktorí 
to s budovaním radostného života 
v Podbrezovej myslia úprimne.“

Vtedajšia telovýchovná jedno-
ta Baník usporiadala v dňoch 1. 
a 2. augusta 1959 pri príležitosti 
otvorenia nového štadiónu fut-
balový turnaj o „Putovný pohár 
Švermových železiarní“. Na tento 
turnaj si pozvala dve mužstvá z 
druhej ligy – Duklu Brezno a TSZ 
Lučenec-Opatovú, ďalej mužstvo 
moravskej skupiny Baník Bohumín 
a samozrejme sa na novom štadió-
ne predstavilo aj domáce mužstvo 
Podbrezovej.

Prvý zápas odohrali práve fut-
balisti Podbrezovej proti morav-
skému súperovi z Bohumína. Vy-
beráme krátku pasáž z rovnakého 
čísla Podbrezovana, no tentokrát 
z článku „Turnaj o pohár SNP“: „V 
sobotu 1. augusta na krásny tráv-
nik nového štadióna nastúpilo k 
prvému zápasu naše mužstvo proti 
menovcom z Bohumína. Výsledok 
bol 3:0 pre nás. Historickú prvú 
bránku vsietil mimoriadne neúnav-
ný Schneidgen. O druhú sa posta-

ral Šuhajda a treťou uzavrel skóre 
opäť Schneidgen.“

V druhom zápase v ten istý deň 
vyhrala Dukla Brezno proti nováči-
kovi druhej ligy TSZ Lučenec-Opa-
tová vysoko v pomere 10:4. Na-
sledujúci deň v nedeľu si Brezno 
hladko poradilo s Bohumínom po 
výsledku 7:1 a domáci futbalisti z 
Podbrezovej vyhrali nad mužstvom 
TSZ Lučenec-Opatová vysoko 8:2.

Víťazom turnaja sa stalo muž-
stvo Dukly z Brezna pred Baníkom 
Podbrezová. Obidve mužstvá za-
znamenali po dve víťazstvá, pri-
čom sa v priamom súboji nestret-
li, a tak o víťazovi turnaj rozhodlo 
skóre. Brezno strelilo o šesť gólov 
viac a so skóre 17:2 získalo putov-
ný pohár. Zápasy po obidva dni sle-
dovalo úctyhodných 2 800 divákov.

Od ročníka 1949/50 futbalové 
mužstvo Podbrezovej bojovalo o 
postup do vyššej súťaže v I.A trie-
de Stredoslovenského kraja. Často 
o postupe rozhodovali len nepatr-
né rozdiely. Vytúžený postup si 
mužstvo vybojovalo až v sezóne 
1959/60 – do krajského majstrov-
stva Stredoslovenského kraja (tri 
divízne skupiny na Slovensku). Ok-
rem A-mužstva pôsobili v tomto 

S Dubnicou sme prehrávali, no dokázali sme vyrovnať a získať bod.     Foto: I. Kardhordová

období v podbrezovskom futbale 
aj B-mužstvo, dorast a žiaci.

V rokoch 1958, 1959 a 1960 bolo 
futbalové A-mužstvo TJ Baník Pod-
brezová vyhodnotené ako "vzorný 
oddiel v kraji". Odchodom podni-
kového riaditeľa Vladimíra Šupku v 
roku 1961 však aktivita u mnohých 
funkcionárov a priaznivcov futbalu 
poklesla. Divízne mužstvo si opäť 
ťažko udržiavalo účasť v súťaži a v 
ročníku 1963/64 medzi mužstvami 
Púchov, Liptovský Mikuláš, Luče-
nec, Handlová, Dubnica, Fiľakovo, 
Prievidza, Zvolen, Čadca, Ružom-
berok, Žilina „B“, Vrútky a Hrohov 
skončilo na 12. mieste zo 14 muž-
stiev.

V uvedenom období, v porovna-

ní s minulosťou, podstatne stúpla 
u divákov náročnosť na úroveň 
futbalu. Podľa archívnych mate-
riálov E. Frimma bolo hlavnou prí-
čínou najmä rozšírenie televízie a 
možnosť sledovať zápasy najlepšej 
úrovne. 

Návštevnosť v tom čase poklesla, 
na futbalové zápasy chodilo v prie-
mere 150 až 300 divákov, pričom 
v obciach Podbrezová či Valaská 
bol oproti minulým rokom zvýšený 
počet obyvateľov. Nielen futbalo-
ví funkcionári, ale aj ostatní, stáli 
pred závažným problémom, kto-
rým bolo udržať potrebný záujem 
o šport. 

Pokračovanie v ďalšom čísle.


