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Rok 180. výročia existencie podbrezovských železiarní mal byť príležitosťou na veľkú slávu. Namiesto toho však aj pre našu spoločnosť
nastalo veľmi náročné obdobie.
Vedenie vynakladá veľké úsilie,
aby volilo správnu stratégiu na
jeho preklenutie a zároveň udržalo
zamestnanie svojim ľuďom. Oslavy
sa síce nekonajú, ale železiarne si
vďaka svojmu postaveniu vybudovali pozíciu úspešnej firmy, ktorá
má veľa priaznivcov. Denne prichádzajú blahoprajné listy k jubileu.
Vedenie spoločnosti zľava: Ing. Ján
Banas, predseda Dozornej rady ŽP
a.s., Ing. Mária Niklová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka,
Ing. Marian Kurčík, podpredseda
predstavenstva a ekonomický riaditeľ, Ing. Vladimír Soták, predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ,
Ing. Vladimír Soták, ml. člen predstavenstva a obchodný riaditeľ, Ing.
Miloš Dekrét, člen predstavenstva a
výrobný riaditeľ a Ing. Milan Srnka,
PhD., člen predstavenstva a technický riaditeľ, prijali v týchto dňoch
blahoželanie k jubileu aj od Technickej univerzity, Fakulty materiálov,
metalurgie a recyklácie v Košiciach.
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Z obsahu čísla
vyberáme:
Naším želaním
je získať viac zákaziek
Jedným z našich najdôležitejších dlhodobých predsavzatí
je pracovať bezpečne. V počte
evidovaných úrazov, ktorých
máme v porovnaní s predchádzajúcim obdobím minulého
roka o sedemnásť menej, je
trend priaznivý.
Železiarne Podbrezová

Foto: A. Nociarová

Doprava musí fungovať aj v čase šírenia
koronanákazy, bez nej by nežila ani ekonomika
Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej
spoločnosti?
- V prvých troch mesiacoch sa
nám darilo veľmi dobre. Zabezpečovali sme
množstvo prepráv, čo
viedlo k plneniu plánovaných ukazovateľov a
hospodárske výsledky
v porovnaní s plánom
boli lepšie. Druhý štvrťrok sme síce zaznamenali pokles v prepravách, ale celkovo by
sme ho mohli hodnotiť
stále ako dobrý, priemerný. To, že sa situácia
začala v apríli meniť v súvislosti s
pandémiou nového koronavírusu je
známe. Našou snahou bolo čo naj-

čítajte na strane 3

Najnáročnejšia bola
generálka liaceho žeriavu
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lepšie sa vysporiadať s touto skutočnosťou pri rešpektovaní opatrení a podmienok, za ktorých sme
mohli našu činnosť vykonávať.
Keďže k dnešnému dňu máme
účtovne uzavretý aj mesiac júl,
môžem uviesť, že od
začiatku roka 2020 do
konca júla sme obstarali 4 334 prepráv po ceste aj po železnici za viac
ako 6 miliónov eur a so
ziskom zodpovedajúcim uvedeným tržbám
za predaj vlastných
služieb. V porovnaní s
rovnakým obdobím minulého roku je to o 659
prepráv menej a tržby
sú nižšie o 1,85 milióna
eur.
Z uvedeného počtu realizovaných
prepráv bolo 3 708 exportov do 21

krajín a 626 importov z 10 krajín
na Slovensko. Nami organizovaná
železničná preprava predstavuje
takmer 25-tisíc ton tovaru v 473 vagónoch smerujúcich najviac do Nemecka, tiež do Rakúska a Belgicka.
V rozhovore pre Podbrezovan v
máji ste povedali, že v súvislosti s
pandémiou koronavírusu aktuálne
zažívate psychicky náročné obdobie. Zlepšila sa odvtedy táto situácia?
- Doprava musí fungovať aj v
čase šírenia koronanákazy. Bez
dopravy by nežila ani ekonomika. Hoci v tomto období došlo k
poklesu objemu prepravovaného
tovaru, našu činnosť sme museli prispôsobiť aktuálnej situácii,
viac komunikovať s obchodníkmi
o možnostiach plnenia požiadaviek viacerých zákazníkov k jednej

preprave, snažiť sa mať vopred
informáciu, že príjemca tovar skutočne prevezme a znižovať tak
ekonomické straty, že by sa tovar
vracal späť k odosielateľovi. Dennodenne sme museli monitorovať
situáciu, napríklad uzavretie alebo
obmedzenie na hraničných priechodoch a podľa toho prispôsobovať pohyb tovaru. Dochádzalo
k zdržaniu, zmene termínu vykládky práve pre nepredvídateľné
komplikácie na hraniciach alebo
priamo v určitých regiónoch v zahraničí ako aj u niektorých zákazníkov. Bolo to psychicky naozaj náročné obdobie. Či sa táto situácia
pokračovanie na strane 3

Termín sme splnili a môžem
zhodnotiť, že okrem všetkých
plánovaných, sa nám podarilo
splniť aj úlohy, ktoré sme chceli realizovať až v iných odstávkach.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 3

Začiatok nového školského
roka v našej škole
Dňa 2. septembra začal nový
školský rok pre žiakov základných aj stredných škôl na celom
Slovensku. Svoje brány otvorila aj Súkromná spojená škola
Železiarne Podbrezová. Nový
školský rok oficiálne otvorila
riaditeľka školy Ing. Miriam Pindiaková.
Súkromná spojená škola čítajte na strane 4

Ďalšie dôležité víťazstvá
našich futbalistov
Začiatkom septembra odohrali
naši futbalisti šieste kolo druhej
ligy, keď cestovali do Skalice. V
úvode stretnutia boli aktívnejší
domáci hráči. Prvou strelou v
zápase sa prezentoval domáci
Straczek. V 23. minúte to skúšal
z priameho kopu Mizerák, no s
jeho zblokovanou strelou nemal Ludha najmenší problém.
FK ŽP

čítajte na strane 8

Víťaz osemnásteho kola čitateľskej súťaže

Nový kontrolný rošt v hale č. 13 so vstavanou váhou a pracoviskom na zväzkovanie rúr. Viac sa dočítate na strane 3.

Foto: I. Kardhordová

Vyžrebovali sme víťaza osemnásteho kola čitateľskej súťaže venovanej 180. výročiu založenia podbrezovských železiarní. Žrebovali
sme z úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že stripovacia hala bola
postavená v roku 1967. Správne odpovedala aj Mária Hartvichová z
prevádzkarne ťaháreň rúr – oblúkareň. Získava cenu, ktorú do súťaže
venoval Futbalový klub Železiarne Podbrezová. Výherkyni blahoželáme a cenu si môže prísť prevziať do redakcie (t.č. 645/2711 resp.
2714).
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Začiatok nového školského roka v našej škole
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Dňa 2. septembra začal nový školský rok pre žiakov základných aj
stredných škôl na celom Slovensku. Svoje brány otvorila aj Súkromná spojená škola Železiarne
Podbrezová.
Za prítomnosti Ing. Márie Niklovej, členky Predstavenstva a personálnej riaditeľky ŽP a.s., oficiálne
otvorila nový školský rok riaditeľka
školy Ing. Miriam Pindiaková.
Vo svojom príhovore okrem iného povedala: „Verím, že ste všetci
mali možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších a hlavne, že
sa vám podarilo oddýchnuť si od
školských povinností a načerpať
nové sily pre úspešné zvládnutie
školského roka. Tento školský rok
je iný, ako tie prechádzajúce, pretože ho začíname za dodržiavania
mimoriadnych protiepidemických
opatrení. Verím, že svojím zodpovedným prístupom spoločne toto
náročné obdobie zvládneme a
nebudeme ohrozovať nielen svoje
zdravie, ale ani zdravie okolia.“
Svojim kolegom zároveň pripo-

menula, že majú pred sebou zodpovednú a dôležitú úlohu, a to vychovávať a vzdelávať mladých ľudí.
„Majte na pamäti, že škola a žiaci v nej tvoria zložitý mechanizmus.
V každej lavici sedí iný žiak, ktorého osobnosť je potrebné poznať,
rešpektovať a rozvíjať,“ doplnila
riaditeľka Súkromnej spojenej školy Ing. Miriam Pindiaková.
V tomto školskom roku posilnili
pedagogický zbor našej školy na
teoretickom vyučovaní Mgr. Alica
Fortiaková a na odbornom výcviku
Bc. Jakub Popper. Riaditeľka školy
im zaželala veľa pozitívnej energie,
pevné zdravie a kreatívne nápady
pri napĺňaní spoločných cieľov.
Osobitne privítala aj všetkých
žiakov, predovšetkým však 60 žiakov prvého ročníka organizačnej
zložky Súkromná spojená odborná
škola hutnícka Železiarne Podbrezová a 45 žiakov prvého ročníka organizačnej zložky Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová.
„Pre vás prechod na strednú školu znamená významnú kvantitatívnu aj kvalitatívnu zmenu. Prišli
ste do školy, v ktorej sa chcete cítiť
dobre a ktorej veríte, že vám po-

Jednotlivé triedy počas otvorenia nového školského roka.

Foto: A. Nociarová

Začiatok školského roka 2020/2021 v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová objektívom A. Nociarovej

môže získať potrebné vedomosti a
zručnosti, využiteľné vo vašom ďalšom živote. Želám vám veľa úspechov v štúdiu a som presvedčená,
že sa vám podarí rýchlo a v krátkom čase adaptovať sa na nové
podmienky, reprezentované vyššou
náročnosťou, ale i samostatnosťou
a zodpovednosťou za svoje konanie, správanie a štúdium. Základnou podmienkou vašej úspešnosti
bude systematická a zodpovedná
príprava na každú vyučovaciu hodinu. To platí pre všetkých žiakov,
bez ohľadu na ročník. Verím, že v
tomto nájdeme aj pomocnú ruku
vašich rodičov a spoločne budeme
dbať na to, aby boli vaše výsledky
čo najlepšie,“ povedala riaditeľka
školy.
Aj v tomto školskom roku budú
mať žiaci možnosť zapojiť sa do mimoškolských aktivít v rámci krúžkovej činnosti, aby mohli svojím
talentom a študijnými výsledkami
robiť dobré meno nielen sebe, ale

aj škole.
Počas letných prázdnin prebiehala vďaka podpore zriaďovateľa
rozsiahla rekonštrukcia strechy a
zateplenie v časti dielní. Bola re-

alizovaná aj ďalšia etapa rekonštrukcie školského internátu a
sociálnych zariadení, čím bol zmodernizovaný vonkajší aj vnútorný
vzhľad školy.

Žiaci v triede objektívom Jána Peteraja

Zhovárali sme sa s prvákmi Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová

„Chcel som sa hlavne naučiť niečo nové,
o tento odbor som mal záujem už dlhšie“
T. Kubej, noviny@zelpo.sk
Foto: I. Kardhordová

Prvákov sme sa pýtali, čo ich viedlo k tomu, aby prišli študovať na
našu školu a prečo si vybrali svoj
odbor, respektíve profiláciu.
Marián HAZÁK, odbor mechanik
mechatronik
- Chcel som sa hlavne naučiť niečo nové, o tento odbor som mal
záujem už dlhšie. Zaujímalo ma
predovšetkým programovať stroje
a tu sa to robí, tak som sa rozhodol, že pôjdem sem, na odbor mechanik mechatronik. Bol som aj na
Dni otvorených dverí, čo tiež dosť
zavážilo v mojom rozhodnutí prísť

Marián

sem študovať. Páči sa mi aj vreckové, ktoré môžeme dostať, ak sa
budeme snažiť. Je to určite motivácia, aby som sa učil a mal dobré
známky. Na vysokú školu zatiaľ neplánujem ísť, skôr by som sa chcel
po skončení štúdia zamestnať v
materskej spoločnosti.
Jakub MÁDEL, odbor mechanik
mechatronik
- Šiel som sem hlavne kvôli
tomu, že škola ponúka žiakom štipendium za prospech, ale aj kvôli
tomu, že sa tu niečo nové naučím
a že odbor, ktorý som si vybral, má
nejakú budúcnosť. Plánujem sa
tomu, čo vyštudujem, venovať aj
v budúcnosti. Uvidím, ako to bude

Jakub

neskôr, možno plánujem aj vysokú školu. Lákali by ma oblasti ako
geológia alebo vesmír.
Lucas CHLÁDEK, odbor hutník
- Bolo pre mňa zaujímavé a lákavé najmä to, že počas štúdia môžeme získať štipendium. To bol aj
hlavný dôvod, prečo som sem prišiel študovať. Venujem sa aj rapu
a mojím snom je, že po skončení
školy začnem rapovať a budem
sa tým živiť. Samozrejme, vždy je
dobré mať aj nejakú školu.
Dominik CAPKO, odbor hutník
- Na túto školu a na tento odbor
som chcel ísť už od ôsmej triedy v
základnej škole a som rád, že sa mi

Lucas

to aj podarilo. Zatiaľ sa mi tu páči
a dúfam, že to tak bude aj počas
štúdia a praxe. Chcem pokračovať
vo svojom odbore aj po skončení
školy, prioritou je zamestnať sa v
Železiarňach Podbrezová.
Ema VIGLASKÁ, profilácia informatika
- Dôvodov, prečo som prišla
študovať na túto školu, je viacero. Mám to blízko domu, poznám
tu dosť ľudí a mám tu kamarátov.
Nemusím sa nikam ráno naháňať,
keďže som z Podbrezovej a to považujem za veľkú výhodu. Chcela by som ísť potom aj na vysokú
školu, ale ešte neviem, či budem
pokračovať v odbore, ktorý som

Dominik

Ema

si vybrala. Chcela by som ísť skôr
na výtvarnú vysokú školu, láka ma
predovšetkým dizajn.
Anežka MAJERNÍKOVÁ, profilácia
STEAM
- Som z Brezna, takže som si
vybrala školu, ktorá nie je veľmi
ďaleko. Navyše sa mi to zdalo ako
veľmi dobrá voľba. Dúfam, že sa
mi to potvrdí počas štúdia. Vybrala
som si odbor, ktorý ma zaujíma a
na ktorý by som mohla neskôr nadviazať aj na vysokej škole. Bavia ma
predmety ako fyzika, biológia či
matematika a práve tieto predmety sú kľúčové v mojom odbore. Zatiaľ je tu dobre a som rada, že som
si vybrala práve túto školu.

Anežka
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S Ing. Petrom Gernicom, vedúcim strojnej údržby oceliarne

Najnáročnejšia bola generálka liaceho žeriavu
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Stredná oprava oceliarne bola
naplánovaná od 10. do 21. augusta. Plánovaný termín ste splnili, v
piatok, 21. augusta bola oprava
ukončená. Podarilo sa vám naplniť aj všetky plánované úlohy?
- Termín sme splnili a môžem
zhodnotiť, že okrem všetkých plánovaných, sa nám
podarilo splniť aj úlohy, ktoré sme chceli
realizovať až v iných
odstávkach. Spomeniem napríklad betónovanie podlahy v
bulerovom priestore
pece EAF, výmenu prívodných potrubných
rozvodov
ostrekov
elektród, ktorých výmena bola plánovaná len čiastočná, ale
nakoniec sme vymenili celú trasu
potrubia, montáž bezpečnostných
podpier pod držiaky elektród pece,
a iné.
Vyskytli sa aj situácie, s ktorými
ste nerátali?
- Samozrejme, stane sa, že počas
odstávky, kedy máme priestor na
dôkladnejšie kontroly, nájdeme aj

poškodenia, ktoré nie je možné
kontrolovať počas výrobného procesu. V takom prípade musíme bezodkladne riešiť vzniknutý problém
a zabezpečiť prevádzkyschopnosť
zariadenia, a práve v zmienenom
prípade sú neoceniteľné pracovné
skúsenosti nášho kolektívu.
Ako hodnotíte celkovo priebeh
tejto strednej opravy?
- Oprava prebiehala
súbežne vo všetkých
strediskách oceliarne.
Najnáročnejšou akciou
bola generálna oprava
liaceho žeriavu č. 234,
na ktorom bolo nepretržite dvadsaťštyri
hodín denne opravované prepojenie priečnikov a ich zosilnenie.
Na spomenutom strategickom liacom žeriave pracovalo niekoľko
pracovných kolektívov súčasne.
Okrem spomenutej generálnej
opravy sme vymenili stredovú prevodovku pojazdu mosta, vykonali
sme servis brzdového systému
Svendborg a pracovníci elektroúdržby vymenili káblový nosič veľkej
mačky 125 ton. Na sádzacom žeriave č. 269 sme vymenili vodiace valce na káblovom vozíku a na otoč-

nom žeriave č. 237 sme vymenili
prevodovku pojazdu mačky.
Na peci EAF boli vymenené
opotrebované časti, hlavne vodou
chladené veko, závesné kladky na
kolíske, vodiaci čap na navádzanie
portálu. Uskutočnila sa komplexná
revízia vykonaná na ramene č. 2,
v hydraulikách pece EAF a LF sme
v rámci plánovaných generálnych
opráv vymenili hlavné čerpadlá na
pozíciách č. 2 za nové typy čerpadiel, kde pod čerpadlá bolo nutné
betónovanie novej podkladovej
frémy. Na odprašovacej stanici
EOP bola vymenená prepravná reťaz v reťazovom dopravníku a vymenený bol aj dopravný pás korčekového dopravníka.
Na zariadení plynulého odlievania (ZPO) z väčších prác bolo
vymenené poškodené potrubie
zo sekundárnej komory, vymenili
sme koľajnice odbavovania odpadu a napinák reťaze pod páliacim
strojom GEGA, na chladníku boli
vymenené opotrebované časti a
bola prekontrolovaná prevodovka
chodu chladníka.
Na liacom prúde č. 3 sme preventívne vymenili ťažno-rovnacie
stolice. Zdemontované stolice následne zgenerálkujeme a pripravíme na ďalšiu periodickú výmenu
počas strednej opravy, plánovanej

v závere roka. V hydraulike ZPO Uskutočnia sa ešte v tomto roku
sme vymenili hydraulickú kocku plánované opravy v oceliarni?
- Tento rok je ešte naplánovaná
chladníka, skontrolovali sme všetky
hydraulické agregáty, skontrolovali pravidelná zimná stredná oprava v
sme tesnosť spojov a povymieňali závere roka. Aj keď termín je ešte
poškodené prvky. Medzi druhým a ďaleko, už zabezpečujeme náhradné dielce a
tretím prúdom
kontrahujeme
v sekundárnej
externé firmy,
komore vymuTermín sme
aby sme verovali pracovdeli zabezpeníci keramiky
splnili a môžem
novú stenu.
čiť plánované
práce v tejto
Spomenul
zhodnotiť, že
odstávke.
som len časť
okrem všetkých
Na záver by
prác, ktoré sa
som
sa chcel
uskutočnili a
plánovaných, sa
môžem zhodpoďakovať
nám podarilo splniť
všetkým zanotiť, že sa
mestnancom,
nám podarilo
aj úlohy, ktoré sme
využiť
dlhší
ktorí sa na
časový prieschceli realizovať až v úspešne vykonaných oprator na opravy
iných odstávkach.
vách podieľali,
a preventívnu
a rád by som
údržbu. Verím,
vyjadril úctu
že udržíme stav
technických zariadení v dobrej dlhoročnému kolegovi Ing. Jánovi
kondícií a v spolupráci s výrobou Belkovi – majstrovi elektroúdržby
a obslužnými prevádzkarňami za- oceliarne, poďakoval mu za spolubezpečíme plynulý chod produkcie prácu a poprial zaslúžený oddych
na dôchodku.
oceľových blokov.

“

S Ing. Jozefom Michálikom, vedúcim prevádzkarne ťaháreň rúr

Naším želaním
je získať viac zákaziek
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Plynie deviaty mesiac roka. Darí
sa vám plniť predsavzatia stanovené na jeho začiatku?
- Jedným z našich najdôležitejších dlhodobých predsavzatí je
pracovať bezpečne.
V počte evidovaných
úrazov, ktorých máme
v porovnaní s predchádzajúcim
obdobím minulého roka
o sedemnásť menej,
je trend priaznivý. V
počte registrovaných
úrazov sme na tom
horšie a napriek opatreniam vykonávaným
s kolegami z odboru
bezpečnosti a životného prostredia máme od začiatku
roku osem, čo je o tri úrazy viac.
V oblasti kvality je dôležitým ukazovateľom počet reklamácií, kde
je trend pozitívny a v porovnaní s
obdobím minulého roku máme o
sedem reklamácií menej.
Limity vlastných a materiálových nepodarkov dodržiavame. Čo
sa týka plnenia výrobných úloh,
naše očakávania z dôvodu nízkeho objemu zákaziek, spôsobenej
krízou na trhu, sa neplnia. Úlohy
stanovené finančným plánom na
začiatku roka v distribučnej výrobe
presných bezšvíkových rúr plníme
len na 82 percent, galvanicky pozinkovaných rúr na 79 percent a
presne delených rúr na 85 percent.
O niečo lepšia situácia je vo výrobe
oblúkov. Plán distribučnej výroby
plníme v tomto sortimente na 114
percent a vo výrobe tvaroviek na
108 percent. Celkovo však, aj z
dôvodu nízkych predajných cien,
je výsledok hospodárenia v ťahárni
rúr neuspokojivý.

A čo oblasť technických inovácií?
- Začiatkom leta sme namontovali rozdružovacie a ojehľovacie
zariadenie na kontrolnom rošte v
hale č. 12. Toto prototypové zariadenie bolo skonštruované presne
podľa našich požiadaviek a spolu
s umiestením váhy do zberného
zásobníka a pracoviskom na zväzkovanie
rúr šetrí manipulačné
časy, zvyšuje produktivitu práce a pretože ide o automatické
strojné ojehľovanie,
obmedzili sme ojehľovanie ručným elektrickým náradím, pri ktorom z dôvodu vibrácií
hrozilo riziko vzniku
chorôb z povolania.

váha a priamo na tom mieste je
aj pracovisko na zväzkovanie rúr.
Uplynulý týždeň bola ukončená
generálna oprava žíhacej pece č. 7,
zameraná na výmenu chladiaceho
kanála

Čo vás čaká ešte do konca roka?
- Do konca roka nás v spolupráci
s kolegami z centrálnej údržby ešte
čaká ukončenie niekoľkých rozpracovaných generálnych opráv,
z ktorých najväčšie sú generálna
oprava ťažnej stolice č. 222, rovnacej a deliacej linky 423/426, hrotovačky AVS 100 a žeriavu č. 158. S
kolegami z technicko-investičného
rozvoja musíme zrealizovať ešte
niekoľko investičných akcií, ktoré
sa z dôvodu krízy COVID-19 budú
ukončovať až začiatkom budúceho
roku. Ide hlavne o montáž novej
Čo je pre vás prioritou v týchto deliacej linky-delenie technológiou upichovaním od firmy REIKA a
dňoch?
- Prioritou týchto dní je pre nás o realizáciu prvej etapy úpravárenhlavne pracovať efektívne, čo je v skej linky pre spracovanie rúr v dĺžtejto situácii oveľa ťažšie, ako keď kach do 20 metrov. Toto zariadenie
sme prepĺňaní zákazkami. Snažíme bude poskladané z našich súčasných zariadení,
sa eliminovať
s doplnením
výrobné sklzy
novo nakúpenapriek tomu,
že na výrobu
Prioritou týchto ných zariadení.
Z prvej etapy
niektorých zádní je pre nás hlavne sa najviac tešíkaziek máme
len
pätnásť pracovať efektívne, čo me na zariadenie na automapracovných
dní. Toto obdo- je v tejto situácii oveľa tické ukladanie
20-metrových
bie sa snažíme
ťažšie, ako keď sme
rúr do šesťspolu s našimi kolegami prepĺňaní zákazkami. hranu, ktoré
je v súčasnosti
z
technickofyzicky veľmi
investičného
náročné.
odboru a cenA my by sme si priali, aby sa nám
trálnej údržby využiť na realizáciu
investičných akcií a vykonanie do konca roka naskytlo viac zákagenerálnych opráv. Tento týždeň ziek, aby sme od januára budúceuvádzame do prevádzky kontrolný ho roka mohli nabehnúť na 4-čatorošt v hale č. 13, kde ja taktiež sú- vý pracovný režim, na ktorý sme už
časťou zbernej muldy zabudovaná zvyknutí niekoľko rokov.

“

Demontované koleno odsávania pece EAF, príprava pred naváraním

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

Doprava musí fungovať
aj v čase šírenia...
dokončenie zo strany 1
odvtedy zlepšila? Mohla by som
povedať, že áno, ale vieme ako
sa bude vyvíjať ďalej? Pandémia
nás dostala do situácie s nutnosťou ešte rýchlejšieho rozhodovania sa a aj s väčším rizikom. Je to
skúsenosť, ktorá nás naučila niečo
nové. Myslím si, že dnes sme silnejší, viac pripravení na podobnú
situáciu, v ktorej by neistota, tlak,
napätie a riziká na nás mohli doliehať menej.
Čím žijete v týchto dňoch a čo vás
čaká v najbližšom období?
- Tak, ako aj doteraz, musíme
veľmi pozorne sledovať dianie,
legislatívu a hlavne opatrenia z
dôvodu zabezpečenia prevencie
pred šírením nového koronavírusu
v jednotlivých štátoch v súvislosti
s činnosťami v medzinárodnej doprave.
V týchto dňoch si robíme prieskum na dopravnom trhu a analyzujeme dopady COVIDU-19 hlavne
na dopravcov, prostredníctvom
ktorých zabezpečujeme naše prepravy a dlhodobo s nimi spolupracujeme.
S blížiacim sa koncom roka nás
čakajú jednania a vyrokovanie čo

najlepších podmienok a cien pre
budúci rok najmä so železničnými
spoločnosťami a dopravcami na
špeciálne, nadrozmerné prepravy.
V najbližších dňoch bude v našej
spoločnosti vykonaný recertifikačný audit pre certifikáciu zhody
systému kvality s normou EN ISO
9001:2015. Bude vykonaná previerka dokumentácie systému manažérstva kvality, ktorá potvrdí, že
zavedený systém je schopný plniť
ciele a politiku spoločnosti.
Čo sa týka obstarávania prepráv, posledné týždne každého
roku sú pre nás náročnejšie, ale
tentokrát naozaj nevieme, čo nás
čaká a za akých podmienok budeme tieto prepravy zabezpečovať.
Som však presvedčená, že všetky
ďalšie úlohy a činnosti úspešne
zvládneme minimálne tak dobre
ako v uplynulých mesiacoch, ktoré
boli pre nás poriadnou skúškou na
zvládnutie neočakávaných situácií.
Všetci si zároveň prajeme, aby sa
zvýšil objem zákaziek Železiarní
Podbrezová, čo pre nás znamená
viac tovaru na prepravu. Verím,
že dobrou spoluprácou a pochopením situácie zvládneme toto
neľahké obdobie, rok ukončíme s
uspokojivými výsledkami a hlavne
všetci budeme zdraví.
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Prieskum spokojnosti zamestnancov
Zakrúžkujte číslo na stupnici podľa toho, ako ste v súčasnosti spokojný s
uvedenými pracovnými podmienkami: 1 - veľmi nespokojný, 2 - nespokojný, 3 - nerozhodný, 4 - spokojný, 5 - veľmi spokojný.
1

-

1

-

1

-

1

2

Náplň práce
3
-

4

-

5

Istota stáleho zamestnania
2
3
4

-

5

Bezpečnosť na pracovisku
2
3
4

-

5

-

Mzdové ohodnotenie práce
2
3
4
-

5

1

-

Ponúkané sociálne benefity
2
3
4
-

5

1

Medziľudské vzťahy na pracovisku
2
3
4
-

5

1

Možnosť zvyšovania si kvalifikácie
2
3
4
-

5

1

-

Možnosť pracovného postupu
2
3
4
-

5

Materiálne a technické vybavenie pracoviska
1
2
3
4
5
Nasledovné ukazovatele sa týkajú čerpania výhod zo sociálneho fondu.
Zakrúžkujte číslo na stupnici podľa toho, ktoré osobne považujete za dôležité: 1 - bezvýznamné, 2 - málo dôležité, 3 - neutrálne, 4 - dôležité,
5 - veľmi dôležité.
Odmeny pri významných pracovných a životných jubileách
1
2
3
4
5
Vyplatenie ďalších miezd zamestnancom
(dovolenková a vianočná mzda)
1
2
3
4
5
1

-

1

-

2

Vyššie odstupné
3
4

-

5

Vyššie odchodné do dôchodku
2
3
4
-

5

Možnosť doplnkového dôchodkového sporenia
1
2
3
4
5
Kvalita stravovania a poskytovanie výživových doplnkov
1
2
3
4
5
1

-

Odmeny darcom krvi
2
3
4

-

5

Zdravotná starostlivosť o zamestnancov
(rehabilitačné pobyty a procedúry, wellness a podobne)
1
2
3
4
5
Možnosť návštevy športových podujatí
(futbal, kolky, cyklistika, biatlon a podobne)
1
2
3
4
5
Možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych podujatí
1
2
3
4
5
Ponuka letných táborov pre deti zamestnancov
1
2
3
4
5
Poskytovanie zliav na rôznom poistení (cestovnom,
privátneho majetku, motorových vozidiel, zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania)
1
2
3
4
5
Možnosť čerpať pohonné hmoty na
zamestnaneckú palivovú platobnú kartu
1
2
3
4
5
Navrhnite ďalšie: ......................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, vyplnený kupón odstrihnite a zašlite
ho spolu s anketou podnikovou poštou na referát psychológie ŽP a.s.
najneskôr do 10 dní od vydania tohto čísla. Jedného účastníka ankety
vyžrebujeme a odmeníme vecnou cenou.
Kupón
Meno a priezvisko: ...................................................................................
Osobné číslo: ............................................................................................
Prevádzkareň (odborný útvar): .................................................................

Aktuality z regiónu
Zdroj: SITA

Zrekonštruovali cestu
Zrekonštruovanú cestu na Chalupkovej ulici v obci Podbrezová v okrese Brezno odovzdali 9. septembra
do užívania verejnosti. Starosta obce Ladislav Kardhordó upresnil pre agentúru SITA, že ide o úsek cesty
III/2374, dlhý približne 1 560 metrov, ktorý sa podarilo zrekonštruovať po dvadsiatich rokoch vďaka príspevku viac ako 112-tisíc eur od Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).
„Zrekonštruovaná vozovka zvýši nielen kvalitu života obyvateľov Chalupkovej ulice v samotnej Podbrezovej,
ale zlepší aj prístup do obce Horná Lehota, ktorá je vyhľadávaným turistickým cieľom,“ povedal pri príležitosti
slávnostného otvorenia podpredseda BBSK Ondrej Lunter. „Komfort sa zlepší aj pre návštevníkov Nízkych
Tatier, lebo je tam spojnica na Krpáčovo a na Tále,“ doplnil starosta.
Ulica v Podbrezovej bola zároveň odkanalizovaná v rámci dlhodobého projektu „Aglomerácia obce Podbrezová - odkanalizovanie“, kde je investorom Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Tá ešte v roku 2016
získala na projekt viac ako 5 miliónov eur so spolufinancovaním z vlastných zdrojov viac ako 650-tisíc eur.

Brezno získalo financie na výstavbu nájomných bytov
Horehronská metropola chystá výstavbu 96 nových nájomných bytov na najväčšom sídlisku Mazorníkovo.
Primátor mesta Brezno Tomáš Abel podpísal so Štátnym fondom rozvoja bývania zmluvu na takmer šesť
miliónov eur na ich výstavbu.
„Málokto veril, že taký veľký projekt bude mať 'zelenú'. Je v súlade s vyhlásením a podporou bývania novej
vlády. Ide o najväčší projekt nájomných bytov v rámci Slovenska, ktorý podporili tento rok. My takto pomôžeme mladým rodinám a ľuďom, ktorí potrebujú dostupné a lacné bývanie stredného štandardu,“ informoval
Abel občanov na sociálnej sieti. Podľa neho byty musia byť na základe novej legislatívy trvalo nájomné.
Mesto počíta so siedmimi štvorizbovými bytmi, 37 trojizbovými, 42 dvojizbovými a desiatimi jednoizbovými bytmi. Záujemcovia môžu podávať žiadosti na breznianskom magistráte, kde dostanú všetky potrebné
informácie.

Otvorili interaktívny náučný chodník
Zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja a Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN
HOREHRONIE otvorili interaktívny náučný chodník Tále. Chodník je zameraný na prírodné bohatstvo a nielen školáci, ale i turisti a cyklisti na ňom môžu spoznávať tajomstvá lesa a naučiť sa rozpoznávať tunajšiu
faunu a flóru.
Náučný chodník plní niekoľko funkcií, popri predtým chýbajúcej infraštruktúre hlavne pre peších turistov i
cyklistov v najviac frekventovanej lokalite regiónu Horehronie pod južnými svahmi Nízkych Tatier je chodník
doplnený aj o náučné interaktívne prvky s tematikou prírody nízkotatranskej fauny a flóry. Chodník je súčasťou a zároveň druhou etapou Náučného chodníka Tále, ktorý s pomocou Banskobystrického kraja začala
rekonštruovať oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE už v roku 2018.
S dĺžkou takmer dva kilometre náučný interaktívny chodník prepája celú rekreačnú oblasť Tále medzi vodnou nádržou Tále, lyžiarskym strediskom, golfovým areálom a ubytovacími zariadeniami s víziou prepojenia
až na Bystrú, kde bude nadväzovať na nový cyklochodník korytom Bystrianky na drevených lávkach v lone
prírody.
Náklady na náučný chodník Tále v objeme takmer 40 000 eur pokryl až do výšky osemdesiat percent príspevok z Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom rozvojového zámeru Oblastnej organizácie
cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE.
„Sme radi, že aj vďaka finančnej podpore skrz rozvojových zámerov Banskobystrického samosprávneho
kraja v regióne Horehronie pribúdajú každý rok nové turistické atrakcie, či potrebná infraštruktúra v najviac
frekventovaných turistických častiach regiónu,“ povedal Ing. Ľuboš Ďurinďák, predseda predstavenstva OOCR
REGIÓN HOREHRONIE.

Respiračné a chrípkové ochorenia v našom
kraji vzrástli, ale chorých je menej ako vlani
M. Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica

Výraznejší vzostup chorobnosti
na akútne respiračné ochorenia
(ARO), či chrípku a jej podobné
ochorenia (CHPO), zaznamenali v
37. kalendárnom týždni epidemiológovia v Banskobystrickom kraji. Podľa analýzy hlásení 59 percent lekárov pre deti a dorast a 47
percent lekárov prvého kontaktu
pre dospelých v Banskobystrickom kraji možno konštatovať, že
výskyt ARO v tomto regióne stúpol v porovnaní s uplynulým týždňom o 44 percent a výskyt CHPO
až deväťnásobne.
Percentuálne vyjadrenie vyzerá
hrozivo, inak sa však javí situácia,
ak porovnávame počet chorých v
absolútnych číslach. Z tohto pohľadu výskyt ARO aj CHPO zodpovedá
dlhoročným priemerom v tomto
ročnom období. Dokonca v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je chorobnosť na ARO nižšia o
57 percent a na CHPO až takmer až
o 99 percent.
Na ARO je tu v súčasnosti v absolútnych číslach chorých 1335 ľudí,
ktorých v tomto týždni do systému
banskobystrického Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva
(RÚVZ) zahlásili ošetrujúci lekári.
Predstavuje to prepočítanú chorobnosť takmer 406 na 100-tisíc
osôb. Počet chorých na chrípku

je aktuálne 37, čo je chorobnosť
11,24 osôb na 100-tisíc osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý
zbiera údaje o chorobnosti za celý
Banskobystrický kraj, neevidoval
v uplynulom týždni žiadny prípad
závažného akútneho respiračného
ochorenia. Naďalej sa na etiológii
(pôvode) ochorení podieľajú predovšetkým vírusy, ktoré nespôsobujú ťažšie akútne ochorenia. Dôkazom toho môže byť aj nižší počet
komplikácií zo zápalových ochorení horných dýchacích ciest, ako aj
chrípky, ako tomu býva v zimných

a jarných mesiacoch. Tieto ochorenia sa skomplikovali zápalmi dutín
v ôsmich prípadoch, zápalmi stredného ucha v jedenástich prípadoch
a len v deviatich prípadoch zápalom pľúc. Najviac skomplikovaných
prípadov je vo vekovej skupine seniorov, ekonomicky aktívneho obyvateľstva a žiakov základných škôl.
V 37. kalendárnom týždni najvyšší
počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Zvolen,
Rimavská Sobota, Žarnovica a Žiar
nad Hronom. Čo sa týka chrípky a
jej podobných ochorení je najvyšší
počet pacientov opäť v okrese Žiar
nad Hronom a Banská Bystrica.

Počas aktuálneho obdobia je dôležité nezabúdať na vitamíny. Ilustračné foto: pexels.com
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Národný park Poloniny
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Najvýchodnejším
slovenským
národným parkom je Národný
park Poloniny s pôvodnými rozľahlými bukovými a jedľovo-bukovými lesmi a pralesmi Stužica,
Rožok a Havešová. Národný park
je lokalizovaný na slovenskopoľsko-ukrajinskom pohraničí a
bezprostredne susedí s poľským
Bieszczadskim Parkom Narodowym a ukrajinským Užanskym
nacionaľnym pryrodnym parkom.
Horský celok, v ktorom národný
park vyhlásili, je známy pod názvom Bukovské vrchy. Pomenovanie
Poloniny pochádza od jedinečných
horských hrebeňových lúk, nachádzajúcich sa nad úrovňou lesa, v
týchto končinách sa nazývajú poloniny. V roku 1993 bol Národný park
Poloniny zaradený organizáciou
UNESCO do siete medzinárodných
biosférických rezervácií. V júni

2007 boli do zoznamu svetového
prírodného dedičstva UNESCO pripísané aj pralesy Stužica, Havešová a Rožok v Bukovských vrchoch,
spolu s Vihorlatským pralesom a
s pralesmi na Ukrajine. Takmer
osemdesiat percent rozlohy tvoria
lesy, typický ráz krajiny predstavujú zaoblené hrebene doliny. Len
miestami vystupujú na povrch ostré skalné vrchy. Výnimočnosť územia spočíva vo výskyte najväčších
komplexov pôvodných bukovo-jedľových lesov v Európe, ktoré miestami prechádzajú až do pralesov a
v mimoriadnej koncentrácii vzácnych a ohrozených druhov rastlín a
živočíchov. Územie charakterizuje
výskyt veľkých šeliem – medveďa
hnedého, vlka dravého, rysa ostrovida a mačky divej a žije tu aj zubor
hôrny, ktorý sa vo voľnej prírode
na Slovensku vyskytuje iba v tomto
národnom parku.
Hlavným východiskom pre návštevu Polonín je okresné mesto

Snina. Ak sa chcete ocitnúť na najvýchodnejšom bode Slovenskej republiky, vyberte si trasu na najvyšší
vrch regiónu Zemplín, Kremenec,
ktorý má nadmorskú výšku 1221
metrov. Keď sa ocitnete na jeho
vrchole, nečakajú vás nejaké veľké výhľady na okolitú krajinu, ale
ocitnete sa na rozmedzí troch štátov. Na vrchol vás dovedie červeno
značený turistický chodník (z Novej
Sedlice). Pokiaľ túžite po výhľadoch, navštívte len niekoľko minút
vzdialenú tzv. Kamennú lúku. Zaujímavá môže byť pre vás aj okrajová prechádzka lesom. Nádherné,
prevažne bukové spoločenstvá,
ponúkajú pohľad na stovky druhov
rastlín a množstvo živočíchov či organizmov. Môžete tu vidieť endemit, množstvo húb či v roku 2004
privezené majestátne zubry.
Vstupnou bránou do rezervácie
Stužica je takzvaný Temný vŕšok.
Nemenej zaujímavý je aj výlet do
okolia vodárenskej nádrže Starina,

Ruský Potok, Cerkva svätého Michala

ktorá je najväčšou nádržou pitnej vody na Slovensku, dokonca
niektoré zdroje uvádzajú, že aj v
strednej Európe. Vybudovaná je na
hornom toku rieky Cirocha. Jej výstavbe muselo ustúpiť sedem obcí,
pitnou vodou zásobuje veľké mestá a z jej brehov sa naskytá fotogenický pohľad na okolitú prírodu.
Zaujímavé sú aj maličké obce Polonín, ktoré sa preslávili prítomnosťou drevených skvostov prevažne z
18. storočia. Obec Topoľa ponúka

pohľad na Cerkvu svätého Michala archanjela i vojenský cintorín
z roku 1915. V obci Uličské Krivé
uvidíte drevený kostolík s barokovými detailmi a za návštevu určite
stojí aj obec Ulič, kde sa nachádza
miniskanzen drevených kostolíkov.
Ulič ponúka aj oddychovo-náučnú
zónu, viaceré pamätné tabule, tzv.
Grófsku cestu. Národný park Poloniny s priľahlými okolím je úžasným miestom pre výlety, oddych,
ale aj dobrodružstvo.

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

Obec Podbrezová vybudovali železiarne
Z materiálov Ing. J. Starkeho spracovala
O. Kleinová

Štatút obce získala Podbrezová 1.
januára 1953, po stodvanástich
rokoch od vzniku fabriky a osady,
ktorá tvorila jej súčasť. Miestny
národný výbor (MNV), ktorý tvorili najmä osvedčení zamestnanci
zo železiarní, pôsobil veľmi aktívne.
Práca v novovzniknutej obci bola
uľahčená tým, že obec mala už veľmi dobrú obchodnú a občiansku
vybavenosť vďaka fabrike. A tak sa
MNV mohol sústrediť na činnosť a
aktívnu pomoc pri akciách, ktoré
organizovali železiarne. Šlo predovšetkým o organizovanie brigád
na stavbách, ktoré železiarne budovali pre potreby obyvateľstva,
napríklad pri rekonštrukcii bývalej
kolkárne a neskôr telocvične SOKOL pre potreby krúžkov novozaloženého závodného klubu ROH,
čím Podbrezová získala priestory
pre kultúru. MNV organizoval brigády občanov aj pri dokončovacích
prácach nového futbalového štadióna nad železničiarskou kolóniou,
letného kúpaliska pod Smrekovou.
Tieto stavby výdatne obohatili občiansku vybavenosť.
Koncom šesťdesiatych rokov

došlo v obci k výraznej zmene,
demolované boli objekty podnikových garáží a hasične pri ceste
k železničnej stanici, aby prepustili
miesto výstavbe haly zvarovne rúr
veľkých priemerov. V údolí potoka Hnusno pod kostolom, na ploche bývalej ľudovej a meštianskej
školy, boli vybudované garáže pre
osobné aj nákladné autá a priestory požiarnej zbrojnice. Ako sa
po rokoch existencie novej obce
ukázalo, orgány štátnej správy jej
nevenovali náležitú pozornosť a
spoliehali sa len na to, že železiarne vlastnou výstavbou dopomôžu
rozvoju obce, čo sa v plnej miere
potvrdilo. V roku 1959 bola nadriadenými orgánmi schválená výhľadová štúdia podniku a súčasne bol
daný pokyn na konkrétnu prípravu
výstavby nového závodu. Súbežne
bolo rozhodnuté, že pre pracovníkov výstavby vybudujú pohotovostné byty na Štiavničke. Rozhodli
sa, že nebudú stavať v tom čase
bežne používané drevené baraky,
ale postavia sedem murovaných
obytných domov. V rokoch 1960
– 62 ich postavili Pozemné stavby
Banská Bystrica. Nakoľko po ich
dobudovaní ešte nedošlo k výstavbe ťahární rúr, boli byty pridelené
zamestnancom železiarní. Takto

vznikla nová obytná zóna budúcej
výstavby sídliska Štiavnička. Začiatkom šesťdesiatych rokov došlo k
podstatnému zvýšeniu výroby ocele, čo vyvolalo nutnosť radikálne
riešiť odlievanie ocele a následné
stripovanie sviečkových ingotov.
Rozhodnutie vybudovať pomocnú
halu oceliarne si vyžiadalo likvidáciu pôvodnej zástavby na obchodnej ulici z 19. storočia, zrušenie
dovtedajšieho napojenia obce na
štátnu cestu a vybudovanie nového cestného mosta ponad Hron,
spolu s cestným napojením obce a
železničnej stanice na štátnu cestu.
Keďže MNV nevlastnil žiadne budovy, železiarne odovzdali do majetku obce dve budovy so sociálnymi bytmi na ľavom brehu rieky
Hron. Bolo rozhodnuté, že jedna z
uvedených budov poslúži na kancelárske priestory MNV a ďalšie
služby a prízemie väčšej budovy
bude prispôsobená pre obchodnú
činnosť. Pošta bola presťahovaná
do bytového domu č. 15 a lekáreň
do bytového domu č. 16 na Benešovej ulici.
Po vysťahovaní objektov boli
zdemolované Mäsiarstvo a údenárstvo J. Brozmana (obytný dom,
obchodné priestory, bitúnok, stajne, chlievy, hospodárske budovy s

dvorom), rodinný dom E. Jančíka
a predajňa hodinárstva, zlatníctva a opravovne hodín, budova
žandárskej stanice, bytový dom s
predajňou obuvi Baťa a lekárňou
s priestormi na prípravu liekov, budova závodnej ambulancie a materskej školy, budova mliekarne,
poštového a telegrafného úradu
s bytom a zubnou ambulanciou,
budova holičstva a kaderníctva,
areál Jednoty, pozostávajúci z bývalého Pohronského družstva, dve
veľkopredajne, sklady, byty, administratívne priestory a garáže,
benzínová čerpacia stanica Molota, úzkorozchodná vlečka vedúca
k údolnej stanici šikmého výťahu a
oplotenie a park pred riaditeľskou
budovou. Po vykonaní asanačných
prác došlo k vybudovaniu ľavo aj
pravobrežných oporných múrov
rieky Hron, až po nový cestný most
do obce a k železničnej stanici a
zasypané bolo pôvodné koryto odpadového kanála zo zrušenej hydrocentrály pri riaditeľskej budove.
Aj napriek neprajným postojom
okresných a krajských orgánov
štátnej správy, rozvoj obce Podbrezová, vďaka železiarňam, pokračoval. Už v roku 1965 sa začala
príprava výstavby družstevno-stabilizačných bytov na ploche bývalej
železničiarskej kolónie a postupne
došlo k dostavbe celého sídliska.
Začali sa prípravy na výstavbu nového závodného klubu ROH, obchodného domu Jednota, aj novej
budovy pošty a spojov. Všetky uvedené rozvojové akcie, ktoré mali
slúžiť širokej verejnosti, projekčne
a dodávateľsky zabezpečovali železiarne. Súbežne s náročnou prípravou výstavby prevádzok rúrového programu sa podarilo schváliť
výstavbu závodného klubu ROH,
ktorá bola slávnostne uvedená do

prevádzky 15. októbra 1974. Nový
obchodný dom Jednoty bol otvorený slávnostne 5. decembra 1975
a následne v roku 1976 aj Pošta a
telefónna ústredňa.
V súvislosti s výstavbou nového závodu došlo v roku 1968 k
postupnému vysťahovaniu rodín
bývajúcich v siedmich bytových
domoch na Štiavničke a uvoľnené
byty boli dané k dispozícii pre potreby projektových a dodávateľských organizácií, podieľajúcich sa
na výstavbe. Železiarne následne
zabezpečili na Štiavničke vybudovanie 120 bytových jednotiek a neskôr 96 bytových jednotiek. Spolu
so siedmimi domami bolo vytvorené malé sídlisko s kapacitou pre
ubytovanie 1200 pracovníkov. Po
ukončení koncentrovanej priemyselnej výstavby železiarní v starom
aj novom závode a po postupnom
odchode pracovníkov dodávateľských organizácií, boli bytové
domy a byty po rekonštrukcii dané
do užívania zamestnancom železiarní.
Železiarne svojim aktivitami neovplyvnili len dovtedy málo obývanú osadu Štiavnička, ale aj časť
obce Lopej. V lokalite pod Zuberštínom v rokoch 1980 – 89 vyrástol
v dvoch etapách moderný areál
SOU hutníckeho.
Z uvedeného vyplýva, že od oficiálneho ustanovenia obce v roku
1953 najväčšiu zásluhu na jej rozvoji mali železiarne. Svojimi aktivitami prispeli k rozvoju bytovej
výstavby a rastu obyvateľstva a k
zvýšeniu úrovne spoločenskej, obchodnej, kultúrnej a športovej vybavenosti. Podbrezová sa tak stala
jednou z popredných obcí okresu
Brezno a železiarne podstatnou
mierou prispeli k jej životaschopnosti.

Kupón č. 19
Súťažná otázka č. 19:
Kedy získala Podbrezová štatút obce?
Odpoveď: ............................................................................................
.............................................................................................................
Meno a priezvisko, os. číslo, prevádzkareň/útvar: ..............................
.............................................................................................................

Pohľad na Podbrezovú v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. 				

Foto: archív redakcie

Správne odpovede zasielajte na vystrihnutom kupóne do redakcie
Podbrezovana, najneskôr do desiatich dní od vydania aktuálneho čísla.
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Arónia, jarabina čierna
alebo sibírska čučoriedka
Z podkladov o liečivých rastlinách
spracovala O.Kleinová

Jedálny lístok
21. – 27. 9. 2020
Pondelok
Polievky: prešporská, zeleninová,
pečivo.
● Hovädzí guľáš maďarský, knedľa
● Bravčový rezeň prírodný, ryža,
cvikla ● Kuracie stehno na zelenine, štuchané zemiaky s cibuľkou
● Horehronský syrový šalát, pečivo ● Zapekaná brokolica s tofu
● Makový závin s jablkami, kakao
● Bageta s pikantným mäsom ●
Mliečny balíček.
Utorok
Polievky: mexická, krupicová so zeleninou, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaková
kaša, šalát ● Kuracie prsia na paprike, cestoviny ● Držky na diabolský spôsob, knedľa ● Lahôdkový
šalát, pečivo ● Ryžový nákyp ●
Cesnakové osie hniezda ● Bageta
Gurmán ● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: slovenská hubová, roľnícka, pečivo.
● Morčacie prsia plnené špenátom a syrom, ryža, šalát ● Bravčová pečená krkovička, kapusta,
knedľa ● Furmanské halušky ●
Windsorský šalát, pečivo ● Zapekané zemiaky s pórom ● Palacinky
s džemom a čokoládou ● Bageta
syrová ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: boršč s mäsom, francúzska, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke,
tarhoňa, šalát ● Vyprážaný syr,
zemiaky, tatárska omáčka ● Údené mäso, hrachová kaša, uhorka,
chlieb ● Šalát pekinský so šunkou,
pečivo ● Rezance s tvarohom,
zakysanka ● Hanácke koláče, kakao ● Bageta s kuracím mäsom ●
Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: morčacia, brokolicová
dánska, pečivo.
● Hovädzie dusené, chrenová
omáčka, knedľa ● Pečené kuracie
stehno, zeleninová ryža, kompót
● Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát ● Parížsky šalát, pečivo ●
Kondičkový tanier ● Šúľance s makom ● Bageta moravská ● Mliečny
balíček.
Sobota
Polievka: paradajková, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, šalát
● Bravčový rezeň na rasci, slovenská ryža, uhorka ● Bageta Gurmán.
Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo.
● Bravčové stehno hamburské,
knedľa ● Hovädzie na korení, ryža,
čalamáda ● Bageta syrová.

Stretli ste sa už s touto zaujímavou rastlinou? Možno ju poznáte skôr pod jej ľudovým názvom
jarabina čierna. Jej tmavomodré
bobule majú kyslú chuť a obsahujú vysoké množstvo antioxidantov. Pôsobia ako prírodný liek
proti voľným radikálom.
Pochádza zo Severnej Ameriky a časom sa rozšírila do celého
sveta. Existuje niekoľko druhov.
Najznámejším a najviac rozšíreným je druh Melanocarpa. Tento
ker môže rásť do výšky dvoch až
troch metrov. Má biele kvietky, z
ktorých vyrastú malé tmavomodré
bobule.
Arónia, ako ovocie, je známa aj
pod menom sibírska čučoriedka,
pretože je najviac pestovaná v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Plody majú typickú kyslú chuť.
Bobule arónie sú priam vitamínovou bombou. Obsahujú množstvo
vitamínov, ako napríklad B1, B2,
B3, B5, B6, B9, C a P.
Z ďalších účinných látok sú to
karotény, pektínové látky a triesloviny. Obsahuje aj značné množstvo antioxidantov a antokyánov,
vďaka čomu má špecifickú tmavomodrú farbu. Tmavomodré plody
obsahujú aj množstvo železa a
dôležitých mikroelementov ako sú
fluór, mangán, meď, kobalt, molybdén a iné. Vďaka obsahu jódu
môže byť arónia výborným doplnkom výživy u detí, kde hrá svoju
úlohu pri rozvoji mozgu či pri prevencii zubného kazu. Napomáha
aj správnemu fungovaniu štítnej
žľazy.
Asi najdôležitejšou vlastnosťou
arónie sú jej antioxidačné účinky.
Antioxidanty spomaľujú starnutie,
bránia poškodeniu buniek a znižujú riziko srdcových a degeneratívnych ochorení. Tieto bobule ich
obsahujú naozaj veľa. V 100 gramoch arónie sa nachádza trikrát
viac antioxidantov, ako napríklad v
čučoriedke.
Ešte pred pár rokmi, v dobe,

kedy žili naši prarodičia, takmer v
žiadnej záhrade nemohlo chýbať
pár kríkov arónie. Pomocou ich
plodov a listov liečili rôzne ochorenia – prechladnutie, žalúdočné
problémy, chudokrvnosť, bolesti
hlavy, atď.
Moderná veda však zistila, že
jeho účinky sú oveľa širšie. Plody
arónie majú blahodarný vplyv na
krvný obeh, znižujú hladinu cholesterolu v krvi a krvný tlak. Odporúčajú sa pri arteroskleróze. Plody
sú prospešné pri cukrovke – obsahujú totiž prírodný sorbit – sladidlo vhodné aj pre diabetikov. Cenný
je nielen ich obsah vitamínov, ale
aj bioflavonoidov, rutínu (pre pevné cievy), ďalej železa, jódu, fluóru, mangánu a ďalších mikroelementov, nevyhnutných pre pevné
zdravie a vitalitu.
Pretože tieto kríky sú cez vegetačné obdobie veľmi atraktívne,
dobre znášajú strihanie, sú vhodné aj ako živý plot. Právom sa naskytne otázka, ak živý plot, prečo
nie hneď „liečivý“? Čo môže byť
lepšie, ako živý plot, ktorý okrem
nášho súkromia chráni i naše zdravie?
Vždy je lacnejšie chorobám predísť, ako ich liečiť. V dnešnej dobe,
keď sme vystavený stresu, znečistenému prostrediu, arónia dokáže vrátiť nášmu organizmu živiny,
ktoré sú potrebné pre vitalitu a
pokojný život. Pučí skoro na jar, v
marci, kvitne v apríli a máji. Počas
roka očarí krásnymi tmavozelenými listami. Na jeseň sa listy sfarbia
do oranžovej, až sýto červenej farby.
Arónia je nenáročná rastlina na
pôdu a ošetrovanie. Veľmi dobre
znáša mráz, je vhodná aj do polôh nad tisíc metrov nad morom.
Plody dozrievajú v septembri. Hoci
je ich najvhodnejšia konzumácia v
surovej podobe, pre trpkú chuť
sú obľúbené skôr rôzne výrobky z
nej.

studenej vode. Kilogram trstinového cukru, dva citróny, jednu limetku a kúsok na plátky nakrájaného
zázvoru.
Príprava zaberie asi dvadsať
minút: plody nasekajte nožom na
kúsky alebo ich krátko rozmixujte.
Nie príliš na jemno, mali by mať
hrubšiu štruktúru. Pridávajte do
veľkej fľaše jednotlivé vrstvy: aróniu, cukor, citrón, limetka a zázvor.
Končiť by ste mali cukrom, ktorý
bude spolu s citrónom pôsobiť ako
prírodný konzervant. Už zakrátko
sa začne uvoľňovať tmavo purpurová šťava.
Šťavu scedíte cez jemné sitko
(zhruba po dvoch-troch dňoch).
Plody arónie môžeme zavárať obvyklým spôsobom: umyté nasypeme do pohárov, pridáme trstinový
cukor (tri lyžice do 0,33 alebo päť
lyžíc do 0,75 litrových), doplníme
vodou, zavrieme a pol hodiny sterilizujeme.
Kompót skvelo chutí na vanilkovom pudingu, na sladkých kašiach
alebo na nákypoch. Kilogram očistených plodov arónie vložíme do
kastróla, postriekame vodou a 20
minút varíme s kúskami celej alebo dvoma lyžičkami mletej škorice. Potom prisypeme 600 gramov
cukru, prevaríme a horúce plníme
do malých pohárov (v prípade celej škorice dáme kúsok do každého
pohára).
Môžeme pridať aj 0,5 deci rumu
alebo dobré brandy. Takto upravený kompót podávame namiesto
brusníc k zverine, sviečkovej alebo
k paštétam.

Aróniový sirup
Potrebujete asi liter plodov arónie, ktoré očistíte a preperiete v

Veľkokapacitné odberové
miesto aj v Banskej Bystrici
Zdroj: SITA

Na základe zhoršujúcej sa situácie
na Slovensku a na Pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky Fakultná nemocnica
s poliklinikou F. D. Roosevelta v
Banskej Bystrici sprevádzkovala
veľkokapacitné mobilné odberové
miesto na testovanie COVID-19.
Pozostáva zo štyroch pracovísk
– registrácie a troch odberových
miest, z ktorých sú dva dostupné
peši a na jednom odoberajú stery
testovaným sediacim v aute.
Odberové miesto je k dispozícii počas pracovných dní od 8. do
16. hodiny, pričom zdravotníci sú
schopní denne vybaviť až tristo odberov.
Nové odberové miesto sa nachádza na parkovisku na Mičinskej
ceste, kde sa v minulosti nachádzala dočasná autobusová stanica. Na
odberové miesto je možné prísť
len na základe vydaného Covid
pass-u, ktorý je vydaný po elektronickej registrácii na https://korona.

gov.sk.
Pred vyšetrením na COVID-19
(výter z hrdla a nosa) je potrebné
dodržať tieto zásady:
- príďte nalačno a bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií.
- pred výterom nefajčite.
- pred výterom si úplne vyprázdnite nos a vykašlite sa.
Od 16. septembra nové opatrenia
• na celom území Slovenska obmedzenie organizácie hromadných
podujatí v hoteloch a prevádzkach
verejného stravovania s výnimkou
svadobných hostín a karov,
• predĺženie povinnosť nosiť
rúška na 2. stupni základných škôl
a v stredných školách minimálne
do konca septembra. Komisia zároveň odporúča, aby rúška nosili
v triedach aj žiaci na prvom stupni
základnej školy. Pri nosení rúšok v
školách budú platiť rovnaké pravidlá ako doteraz,
• účastníci športových kempov
budú musieť mať negatívny test

na COVID-19 nie starší ako 96 hodín. Budú musieť byť bez príznakov
respiračného ochorenia a budú
musieť byť počas trvania kempu v
spoločnej izolácii,
• v okresoch, ktoré majú na COVID semafore oranžovú alebo červenú farbu, pandemická komisia
odporúča zaviesť zákaz návštev v
zariadeniach sociálnej starostlivosti a neorganizovať rodinné oslavy.
Seniorom, chronicky chorým a ďalším rizikovým skupinám obyvateľstva zároveň odporúča, aby sa dali
zaočkovať proti chrípke a pneumokokom.
Od 1. októbra pandemická komisia navrhuje:
• obmedzenie počtu účastníkov
svadieb na tridsať osôb,
• obmedzenie účastníkov hromadných podujatí v zelených okresoch na dvesto v exteriéri a sto v
interiéri,
• v oranžových a červených okresoch na sto osôb v exteriéri a
päťdesiat v interiéri.

Jedálny lístok

28. 9. – 4. 10.2020
Pondelok
Polievky: hŕstková, bryndzová so
strúhaným cestom, pečivo.
● Vyprážaná ryba, zemiakový šalát s majonézou ● Kuracie stehno
na smotane s hlivami, cestovina ●
Džuveč z bravčového mäsa, uhorka ● Študentský šalát, pečivo ●
Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha ● Dukátové buchtičky
s vanilkovým krémom ● Bageta
moravská ● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: držková, sedliacka, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, červená kapusta, knedľa ● Hovädzí guľáš mexický, ryža, šalát ● Zemiakovo-bryndzové pirohy so slaninou
● Rančerský šalát, pečivo ● Cestoviny s brokolicou a smotanovou
omáčkou ● Buchty na pare s nutelou, maková posýpka, kakao ●
Bageta syrová ● Mliečny balíček.
Streda
Polievky: slepačia, hlivová so zeleninou, pečivo.
● Bravčové stehno bratislavské,
cestovina ● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaková kaša, šalát ●
Pečená ryba, krúpy so zeleninou
● Syrové tajomstvo, pečivo ● Ohnivé kuracie stehno orientálne,
zeleninová obloha ● Žemľovka
s tvarohom ● Bageta Gurmán ●
Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: kapustová s klobásou,
roľnícka, pečivo.
● Bravčový rezeň na hubách,
ryža, šalát ● Hovädzia pečienka
sviečková, knedľa ● Špenátový
prívarok, volské oko, zemiaky ●
Pestrý cestovinový šalát ● Kuracie
rezančeky, zelená fazuľka s baby
mrkvou ● Zemiakové knedličky
čučoriedkové so strúhankou ● Bageta s kuracím mäsom ● Mliečny
balíček.
Piatok
Polievky: šošovicová kyslá, zeleninová so šunkou, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané zemiaky, uhorky ● Morčacie prsia
plnené nivou, tarhoňa, šalát ●
Lasagne mäsové ● Grécky šalát,
pečivo ● Hubové rizoto, uhorkový
šalát ● Pečené buchty so slivkovým lekvárom, kakao ● Bageta s
pikantným mäsom ● Ovocný balíček.
Sobota
Polievka: francúzska, pečivo.
● Hovädzí guľáš debrecínsky,
knedľa ● Kuracie prsia prírodné,
ryža, uhorka ● Bageta moravská.
Nedeľa
Polievka: oravská fazuľová, pečivo.
● Jelenie ragú s brusnicami, cestovina ● Plnený bravčový závitok,
opekané zemiaky, čalamáda ● Bageta Gurmán.

www.podbrezovan.sk
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Spomienky
„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal si všetkých, ktorých si mal
rád. Spi sladko, snívaj svoj večný
sen, v spomienkach sme pri tebe
každý deň. Smútok a žiaľ v srdci
máme, na teba s láskou spomíname.“
Dňa 6. septembra uplynulo už jedenásť rokov odvtedy, čo nás navždy opustil manžel, otec, zať, švagor a kolega
Stanislav SRNKA z Brezna.
S láskou a vďakou spomínajú manželka, deti
Stanka a Tomáš, ostatná rodina a kolegovia
...
„Hoci si odišiel a niet Ťa medzi
nami, v našich srdciach ostaneš stále s nami.“
Dňa 20. septembra uplynú dva
smutné roky, ako nás opustil náš
milovaný manžel, otec a starý otec
Dušan BUDAJ z Mýta pod Ďumbierom.
S láskou a úctou spomína celá rodina
...
„Nie je ťa vidieť, nepočuť tvoj hlas,
len spomienka na teba zostáva v
nás.“
Dňa 23. septembra uplynie päť rokov od úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Milana ŠTEFÁNIKA z Michalovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
Smútiaca rodina
...
„Ako tíško žila, tak tíško odišla.
Skromná vo svojom živote, ale veľká v láske a dobrote. Hoci si odišla a
niet ťa už medzi nami, v našich srdciach zostávaš a budeš stále medzi
nami.“
Dňa 24. septembra uplynie deväť rokov, ako nás
navždy opustila naša milovaná manželka, matka,
sestra a dcéra
Ingrid DUNAJSKÁ rod. Krišková
z Podbrezovej-Štiavničky.
S láskou a úctou spomína manžel, dcéra
Veronika, sestra Katka, rodičia a ostatná rodina
...
Dňa 27. septembra si pripomenieme nedožitých osemdesiat rokov
nášho drahého manžela, otca, starkého a príbuzného
Helmuta GROSSA z Brezna.
S láskou spomíname na teba,
posielame pozdrav do neba
...
Dňa 28. septembra uplynú tri roky
odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a krstný otec
Mgr. Miroslav BÁNIK z Valaskej.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka s deťmi
...
Dňa 29. septembra si pripomenieme smutné desiate výročie úmrtia
nášho manžela, otca a starého otca
Ivana ČÍŽOVIČA z Valaskej.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomína rodina
...
Dňa 29. septembra uplynie trinásť
rokov odvtedy, ako nás navždy
opustil milovaný manžel, otec, syn
a starý otec
Peter MARTINEK z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname

Výstava fotoklubu Granus

O. Kleinová + foto
noviny@zelpo.sk

Už tradične v jesennom období
fotoklub GRANUS inštaluje na
lavici smerujúcej na Kolkáreň v
Podbrezovej výstavu fotografií
svojich členov. Z roka na rok sú
fotografie zaujímavejšie a dokonalejšie.
Tohtoročná výstava potrvá zhruba dva týždne a pozývame všetkých milovníkov fotografického
umenia, aby sa pokochali krásnymi zábermi. Stojí to za to.

Pohľad na výstavu fotografií

Deň železničiarov
Deň 27. september je pre železničiarov výnimočný, keďže práve vtedy
si pripomínajú svoj sviatok – Deň železničiarov.
Tradícia osláv siaha do roku 1954, keď sa v Prahe konala prvá celoštátna konferencia železničiarov. Presný dátum sviatku železničiarov sa
v priebehu nasledujúcich štyroch desaťročí menil, no oslavovalo sa vždy
v septembri.
V roku 1993 padlo konečné rozhodnutie o konkrétnom dátume. Rozhodla septembrová tradícia a históriou ovplyvnený 27. septembrový
deň, kedy bol v roku 1840 otvorený prvý úsek konskej železnice Bratislava – Svätý Jur. Táto konská železnica bola prvou verejnou železnicou
nielen na území Slovenska, ale aj v bývalom Uhorsku.

Ilustračné foto: pexels.com

Tam, kde prinášaš úsmev... (dokončenie v tajničke).

Pestovatelia tekvíc sa tešia z bohatej úrody. Svedčí o tom aj fotografia Mgr. Zuzany Karakovej z odboru riadenia a zabezpečenia kvality, na ktorej sú krásne a veľké plody z jej záhradky
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Ďalšie dôležité víťazstvá našich futbalistov
Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

MFK Skalica – FK Železiarne Podbrezová 3:4 (0:0)
Góly: 50. Almaský, 73. Ranko,
90+5. Nemergut – 46. Pavúk, 69.,
75. a 83. Galčík.
Začiatkom septembra odohrali naši futbalisti šieste
kolo druhej ligy, keď
cestovali do Skalice.
V úvode stretnutia
boli aktívnejší domáci
hráči. Prvou strelou v
zápase sa prezentoval
domáci Straczek. V 23.
minúte to skúšal z priameho kopu Mizerák,
no s jeho zblokovanou
strelou nemal Ludha najmenší
problém. O tri minúty neskôr predviedol individuálny prienik Almas-

ký, našiel Straczeka, no ten mieril
nepresne. V 34. minúte to skúšali
Skaličania opäť z priameho kopu,
tentokrát však Nagy mieril nad
bránu. Bodku za prvým polčasom
dala nepresná strela domáceho Almaského.
Do druhého polčasu vstúpili vynikajúco naši chlapci. Už po pár
minútach výborne zakombinovala
dvojica Galčík – Chvátal a druhý menovaný
našiel presným centrom Pavúka, ktorý
akrobaticky
otvoril
skóre stretnutia – 0:1.
Domáci však odpovedali veľmi rýchlo
zásluhou Almaského,
ktorý presnou krížnou
strelou nedal Ludhovi šancu – 1:1. Atraktívny futbal z
oboch strán pokračoval aj naďalej
a v 69. minúte prišiel druhý úder

Domáci zápas s Trebišovom objektívom I. Kardhordovej

od našich chlapcov. Priamy kop zahral veľmi umne Galčík a prekvapil
tak Junasa v bráne domácich – 1:2.
Domáci však opäť odpovedali veľmi rýchlo. Z hranice pokutového
územia sa presadil presnou strelou po zemi Ranko – 2:2. Rozuzlenie výborného zápasu prinieslo
záverečných pätnásť minút. V 75.
minúte sa dostal k lopte pred šestnástkou výborne hrajúci Galčík a
presnou strelou poslal Železiarov
opäť do vedenia – 2:3. Ten istý
hráč si v 83. minúte postavil loptu
na biely bod a s istotou potrestal
zaváhanie domácej obrany – 2:4.
V 90. minúte ešte domáci zdramatizovali priebeh zápasu, keď sa z
vnútra pokutového územia hlavou
presadil Mader. Ani jeho gól však
nič nezmenil na tom, že sme si zo
Skalice po vynikajúcom výkone odniesli všetky tri body.
Vladimír Cifranič, tréner Podbrezovej: „Tak samozrejme sme spokojní. Po tom nešťastnom zápase
s Bystricou sme sa potrebovali
chytiť, najmä psychicky. Myslím
si, že tento zápas ukázal, že máme
obrovskú kvalitu. Máme silu aj
bez zranených, skúsených hráčov.
Bol to dnes výborný zápas z oboch
strán. Dokázali sme vyhrať u lídra
tabuľky a to sa počíta.“
FK Železiarne Podbrezová: Ludha
– Chvátal, Bartoš, Pajer, Kováčik
– Bakaľa, Paraj, Ďatko (81. Micovčák) – Galčík, Pavúk (74. Breznanik), Enzo Arevalo (36. Krčula).
MFK Skalica: Junas – Nagy, Ranko,
Blažek, Mizerák – Mader, Hollý,
Straczek (85. Skovran) – Almaský
(81. Kollar), Šebesta, Horodník (85.
Nemergut).

Roland Galčík strelil Skalici tri góly, aktívny bol aj proti Trebišovu.

FK Železiarne Podbrezová
– Slavoj Trebišov 2:0 (1:0)
Góly: 40. Pavúk, 81. Pavúk.
Druhý septembrový víkend sme
hostili v siedmom kole druhej ligy
mužstvo Slavoj Trebišov. V prvom
polčase sme sa ujali vedenia v 40.
minúte zásluhou Daniela Pavúka.
Po štandardnej situácii, ktorú zahrával Roland Galčík, sa k lopte
dostal Peter Kováčik, vnikol do
šestnástky a presným centrom našiel Pavúka, ktorý sa nemýlil – 1:0.
Do šatní sme tak šli s jednogólovým náskokom.
Po zmene strán dlho gól nepadol, až v 81. minúte sa cez súperovu obranu až do šestnástky
dostal Samuel Ďatko a presnou
prihrávkou našiel voľného Daniela
Pavúka, ktorý pridal svoj druhý gól
v zápase. Stav stretnutia ostal na-

Foto: I. Kardhordová

koniec nezmenený, s Trebišovom
sme vyhrali v domácej Zelpo aréne
2:0 a pripísali sme si tak na konto
ďalšie tri body.
Vladimír Cifranič, tréner Podbrezovej: „Aj keď sme mali loptu pod
kontrolou, súper dobre bránil v
bloku a ťažšie sme sa presadzovali a dostávali do šancí. Boli sme
však trpezliví a nakoniec sa nám
podarilo pridať v druhom polčase
poisťovací gól a zaslúžene sme zvíťazili.“
FK Železiarne Podbrezová: Ludha – Kováčik, Paraj, Bartoš, Chvátal – Bakaľa, Paraj, Ďatko (82.
Micovčák) – Arevalo (71. Krčula),
Pavúk (90. Gerebenits), Galčík (71.
Breznanik).
Slavoj Trebišov: Knurovský – Vojtovič, Katunský, Ilinjo, Issa, Begala,
Chovan (77. Bajtoš), Rizie, Tereščenko (77. Vodilka), Sitarčík, Špak.

Rozbehla sa nová kolkárska sezóna
Ing. Pavol Kühnel

Po rozpačitom závere sezóny
2019/2020, keď sa mnoho súťaží
ani nedohralo, a intenzívnej letnej
príprave, sa naši kolkári už tešili
na začiatok novej sezóny. Súťaže
sa rozbehli hneď cez prvý septembrový víkend.
Naše súpisky sú trochu pomenené, viac informácií vám prinesieme
v ďalších číslach. Veríme, že nám situácia s
koronavírusom dovolí
plnohodnotne súťažiť
a prinášať tak radosť
našim fanúšikom.
Interligisti privítali na
úvod Veľký Šariš a udelili hneď prvého kanára
8:0 o 350 kolov, keď
nahrali spolu krásnych
3897. Naším najlepším hráčom bol
Peter Nemček, ktorý nahral 665
bodov.
ŠK Železiarne Podbrezová: Veselý
640, Pašiak 643, Nemček 665, Vadovič 645, Bína 650 a Kuna 654.
Celkove 3897:3547 – 8:0 (20:4).
V druhom kole sme mali vycestovať 12. septembra do Trstenej,
ale keďže okres Tvrdošín je „červený“, zápas bol odložený. V nedeľu
sme potom doma privítali českého
majstra Rokycany. Česi nám dokázali zobrať len jeden bod a podľahli
nám o 229 bodov. Najlepším hráčom bol opäť Nemček 661.
ŠK Železiarne Podbrezová: Vadovič 655, Pašiak 573 (bez bodu), Nemček 661, Veselý 617, Bína 652 a
Kuna 646. Celkove 3804:3575 –7:1
(17:7).
Extraliga začala domácim zápasom s Trenčínom. Už prvá trojica

nazbierala potrebné body aj vytvorila solídny náskok. Druhá trojica
síce stratila dva body, ale dotiahla
zápas do víťazného konca. Najlepším hráčom bol náš najmladší v zápase Filip Bánik – 593.
ŠK Železiarne Podbrezová: Kyselica 580, F. Bánik 593, Herich 559,
Balco 552 (bez bodu), Gallo 542 a
Švantner 558 (bez bodu). Celkove
3384:3362 – 6:2 (15:9).
V druhom kole sme
si vybrali slabší deň a
stratili body vo Fiľakove. Prvá dvojica Herich
– Bánik síce získala dva
body, ale druhá Kyselica – Dziad ich žiaľ stratila. Balco síce prehral
na koly, ale vybodoval
Šimona 2,5:1,5. Náš
najlepší v zápase, Ivan
Malček, napriek peknému číslu
612 podľahol Kojnokovi (622).
ŠK Železiarne Podbrezová: Herich
553, F. Bánik 570, Kyselica 563 (bez
bodu), Dziad 554 (bez bodu), Balco
593, Malček 612 (bez bodu). Celkove 3608:3445 –5:3 (14,5:9,5).
Naše „béčko“ v prvom kole prvej ligy východ zvíťazilo doma nad
Šarišom „B“ bez problémov 7:1.
Jedinú šesťstovku zápasu uhral náš
Tomáš Dilský.
ŠK Železiarne Podbrezová „B“:
Petráš 524, Móc 569, Malček 559,
M. Dilský 553, T. Dilský 603 a Poliak 579. Celkove 3387:3246 – 7:1
(16,5:7,5).
V druhom kole priviezli „béčkári“ z Fiľakova, kde hrali s „béčkom“,
dva body za víťazstvo 2:6. Naši kolkári uhrali na súperových dráhach
tri šesťstovky a porazili súpera o
178 kolkov.

ŠK Železiarne Podbrezová „B“:
Gallo 610, Mihok 616, Poliak 543,
Dilský Michal 614, Kriváň 597 a T.
Dilský 583. Celkove 3385:3563 –
2:6 (10:14).
Extraligové ženy v prvom kole
získali prvé body v Sučanoch za
víťazstvo 1:5. Vaňová stratila bod
kvôli setom, hoci na koly uhrala remízu 571:571 s Večeríkovou a bola
našou najlepšou hráčkou.
ŠK Železiarne Podbrezová: Vaňová 571, Jankovičová 552, Poliaková 559 a Ďuricová 538. Celkove
2136:2220 – 1:5 (5,5:10,5).
Druhé kolo ženy odohrali doma
proti Rakoviciam. Dievčatá pristúpili k zápasu zodpovedne a nedali
súperkám šancu. Najlepší výkon
zápasu uhrala Vávrová – 579.
ŠK Železiarne Podbrezová: Vaňová
557, Poliaková 578, Vávrová 579 a
Ďuricová 575. Celkove 2289:2198
– 6:0 (11:5).
Prvé kolo dorasteneckej ligy prinieslo naše domáce derby „áčka“ s
„béčkom“. „Áčko“ zvíťazilo a zapísalo si prvé dva body. Najlepší výkon predviedol Soják – 620.
ŠK Železiarne Podbrezová „A“: Bizub 584, M. Bánik 556, Soják 620 a
F. Bánik 555.
ŠK Železiarne Podbrezová „B“:
Mócová 564, Lopušná 512, Sabová
521 a N. Poliaková 532.
Druhé kolo odohrali naše dorastenecké družstvá na dráhach súperov. „Áčko“ vyhralo vo Vrútkach a
„béčko“ v Šariši.
ŠK Železiarne Podbrezová „A“: Bizub 584, M. Bánik 556, Soják 620 a
F. Bánik 555.
ŠK Železiarne Podbrezová „B“: Sabová 469, N. Poliaková 514, Mócová 531 a Oszagyanová 463.

Biatlonisti pokračujú vo
výborných výkonoch
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V dňoch 5. a 6. septembra sa konali rýchlostne preteky vo Vyhniach.
Preteky boli v rámci druhého kola
Viessmann pohára v letnom biatlone a naši pretekári si v obidvoch
dňoch vybehali a vystrieľali skvelé
umiestnenia.
O týždeň neskôr, počas víkendu
12. až 13. septembra, sa v Predajnej uskutočnilo tretie kolo Viess-

mann pohára a Majstrovstvá Slovenska v pretekoch s hromadným
štartom.
V sobotu pretekali biatlonisti v
rýchlostných pretekoch a v nedeľu
bojovali o prvé majstrovské medaily z letnej sezóny.
Viac informácií vám prinesieme
v budúcom čísle Podbrezovana.
Záver letnej sezóny čaká našich
pretekárov začiatkom októbra v
Revúcej, kde budú Majstrovstvá
Slovenska v letnom biatlone.
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