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Z obsahu čísla
vyberáme:

Prvý polrok v spoločnosti 
Žiaromat Kalinovo a.s.

Tak, ako som uvádzal naposle-
dy, situácia z pohľadu objemu 
zákaziek bola počas prvej polo-
vice tohto roka pre nás priazni-
vá a nad naše očakávania. Naj-
väčší nárast objemu zákaziek 
sme zaznamenali v sor  mente 
šamotových výrobkov.

Iontové nápoje 
tento rok už v júni

Železiarne Podbrezová kaž-
doročne zabezpečujú svojim 
zamestnancom počas letných 
mesiacov pitný režim formou 
ochranných a občerstvujúcich 
iontových nápojov.

čítajte na strane 2

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Prvý polrok v spoločnosti
ŽP EKO QELET a.s.

Ešte nemáme uzavreté výsled-
ky za jún, ale napriek tomu už 
teraz môžem hodno  ť prvý pol-
rok ako úspešný. Vďaka naras-
tajúcemu všeobecnému dopytu 
po výrobkoch funguje kovový-
roba na plné obrátky, a tým pá-
dom ani naša spoločnosť nemá 
núdzu o zákazky a kontrakty.

čítajte na strane 4

Železiarne Podbrezová

Po dvadsiatom deviatom riadnom 
valnom zhromaždení akcionárov ŽP a.s.

Editoriál
Ani sme sa nenazdali a prišlo leto. Teplé slnečné dni sú ideálne na pobyt pri vode a Podbrezová túto možnosť kaž-
doročne ponúka. Podbrezovské kúpalisko otvorilo svoje brány tento rok 26. júna. Využiť môžete plavecký päťde-
siatmetrový bazén s maximálnou hĺbkou vody 1,8 metra a pre de   sú k dispozícii dva detské bazény s teplou vodou. 
Cenník vstupného ostáva nezmenený a služby v areáli sú poskytované rovnako ako minulú sezónu. Návštevníci 
však musia dodržiavať manuál, ako sa správať na kúpalisku, ktorý vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva. 
Je potrebné pri vstupe mať rúško, dodržiavať odstupy a vykonať dezinfekciu. Aj pri nákupe občerstvenia v bufete 
pla   pravidlo dodržiavania odstupov a Regionálny úrad verejného zdravotníctva odporúča nosiť rúško. Napriek 
uvedeným menším obmedzeniam určite väčšinu z nás potešilo, že situácia ohľadom pandémie COVID-19 sa stále 
zlepšuje a my môžeme robiť takmer všetko tak, ako predtým. Prajeme vám pekné leto.

T. Kubej

pokračovanie na strane 2

Valné zhromaždenie objek  vom I. Kardhordovej

Dvadsiate deviate riadne valné 
zhromaždenie akciovej spoločnos   
Železiarne Podbrezová sa uskutoč-
nilo 21. júna v Dome kultúry ŽP, za 
účas   90,47 percenta vlastníkov 
základného imania spoločnos  .

Valné zhromaždenie otvoril a 
akcionárov privítal podpredseda 
predstavenstva Ing. Marian Kurčík, 
ktorý na základe účas   a hlasov 
akcionárov skonštatoval, že valné 
zhromaždenie je uznášaniaschop-
né. Nasledovala voľba orgánov val-
ného zhromaždenia – predsedu, za-
pisovateľa, overovateľov zápisnice 
a osôb poverených sčítaním hlasov.

Následne vystúpil predseda val-
ného zhromaždenia Ing. Mar  n Ja-
kubík, ktorý vyzval predsedu pred-
stavenstva Ing. Vladimíra Sotáka, 
aby predniesol ročnú správu pred-
stavenstva o podnikateľskej činnos-
  spoločnos  , stave jej majetku a fi -

nančnom hospodárení za rok 2020. 
„Uplynulý rok 2020 bol, hlavne v 

dôsledku prepuknu  a celosvetovej 
pandémie ochorenia COVID-19, pre 
našu spoločnosť a celú skupinu ŽP 
GROUP veľmi náročný. Neustále sa 
meniaca situácia, s ktorou sme sa 
my, naši zákazníci, dodávatelia či 
zamestnanci v minulos   nestretli 
a  ež poli  cké rozhodnu  a, ktoré 
boli často veľmi zmätočné a ne-
predvídateľné spôsobili, počnúc 
druhým kvartálom, výrazný prepad 
hospodárskej ak  vity v celosveto-
vom meradle,“ povedal predseda 
predstavenstva.

V odvetví výroby rúr došlo od 
druhého kvartálu 2020 k pokle-
su dopytu zo strany skladníkov aj 

konečných spotrebiteľov rúr z dô-
vodu pandémie a s ňou spojených 
obmedzení, ktoré spôsobili pokles 
ekonomickej činnos  . Tento trend 
pokračoval až do konca roka 2020 
a oživenie sme začali cí  ť až začiat-
kom roka 2021. Od prepuknu  a 
pandémie sa reálne hospodárske 
výsledky spoločnos   začali výrazne 
rozchádzať s obchodným a fi nan-
čným plánom pre rok 2020 a boli 
sme nútení opera  vne reagovať na 
vyvíjajúcu sa situáciu. 

Na trhoch bezšvíkových rúr došlo, 
okrem zníženia dopytu, aj k výraz-
nému zníženiu cien našich výrob-
kov, čím sa spoločnosť dostala do 
prevádzkovej straty. Aj napriek mi-
moriadne komplikovanej situácii na 
trhoch a výrazným poklesom tržieb 
však väčšina dcérskych spoločnos   
v skupine ŽP GROUP dosiahla klad-
né výsledky hospodárenia a spoloč-
nos   si udržali svoje trhové pozície. 

Spoločnosť využila dotácie vlády 
SR na udržanie zamestnanos   – tzv. 

Prvú pomoc a následne aj Prvú po-
moc plus, a tak dokázala čiastoč-
ne kompenzovať výrazné výpadky 
tržieb pri existujúcich fi xných ná-
kladoch, ktoré pri svojej veľkos   
a type výroby má. Vďaka tomu sa 
spoločnos   podarilo udržať dosta-
točnú zamestnanosť a ponechať si 
kľúčových zamestnancov, a preto 
následné, pomerne rýchle zvyšo-
vanie dopytu, a tým aj výroby v 

čítajte na strane 3ŽP GROUP

čítajte na strane 3ŽP GROUP

Prvý polrok 2021 bol pozi  vne 
ovplyvnený rastúcim dopytom po 
hutníckych výrobkoch, ale záro-
veň veľmi nega  vne ovplyvnený 
prudkým rastom cien vstupných 
surovín.

Plánované výrobné úlohy na prvý 
polrok 2021 splníme vo všetkých 
výrobných prevádzkarňach. Toto 
pozi  vne hodnotenie 
je ale veľmi nega  v-
ne za  enené nárastom 
cien oceľového šrotu, 
lia  ny a surového žele-
za. Medziročne stúpla 
priemerná cena oce-
ľového šrotu a lia  ny 
o vyše 100 eur na tonu 
(nárast o 49 percent) a 
priemerná cena suro-
vého železa o 70 eur 
na tonu (nárast o 22 
percent). Táto skutoč-
nosť má, pochopiteľne, veľmi ne-
ga  vny vplyv v podobe veľkého ná-
rastu nákladov, za ktoré vyrábame 
naše výrobky. 

Plnenie výrobného plánu v oce-
liarni prekročíme v prvom polroku 
tohto roka približne o 25 000 ton. 
Objem výroby kon  nuálne odlieva-
ných blokov na predaj prekročíme 
približne o 19 000 ton a objem vý-
roby kon  nuálne odlievaných blo-
kov pre valcovňu bezšvíkových rúr 

Polrok vo výrobe
prekročíme približne o 6 000 
ton. Pozi  vne môžem hodno  ť 
aj vývoj ďalších hlavných ukazo-
vateľov – predváhy a výrobných 
prestojov. Za prvý polrok 2021 
podkročíme predváhu zhruba o 
0,2 kilogramu na tonu a výrob-
né prestoje podkročíme o 1,4 
percenta. Aj v prvom polroku 
2021 bolo v oceliarni zrealizo-
vaných viacero technologických 
zmien a inovácií. V rámci vnútro-

podnikového vývoja 
sme v praxi odskú-
šali rôzne varianty 
op  malizácie para-
metrov výroby a od-
lievania legovaných 
kotlových akostí. 
Rovnako sme pri-
stúpili ku skúškam 
nových typov tros-
kotvorných prísad 
počas spracovania 
tavby na panvovej 
peci. V súvislos   

s vysokými cenami vstupných 
surovín sme pripravili rôzne 
varianty prípravy vsádzkového 
materiálu EAF, s obmedzením 
použi  a surového železa a lia  -
ny. V oceliarni sme aj v prvom 
polroku 2021 pokračovali v in-
tenzívnej spolupráci s dcérsky-
mi spoločnosťami ŽP VVC s.r.o. 
a Žiaromat Kalinovo a.s. V praxi 

Ing. Mar  n Domovec
asistent výrobného riaditeľa

pokračovanie na strane 3

Otvorenie letnej sezóny
na hrade Ľupča

Cieľom Železiarní Podbrezová 
a.s. je zachovať hrad Ľupča v čo 
najlepšom stave pre súčasné a 
hlavne pre ďalšie generácie, 
ako významný doklad histórie. 

Hrad Ľupča

Ilustračné foto: A. Nociarová
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Dopĺňajú stratené tekutiny a chýbajúcu energiu

Dodržiavať pitný režim je dôležité 
nielen počas teplých dní, ktoré v 
lete bežne zažívame. Ľudský or-
ganizmus teku  ny potrebuje a 
musíme myslieť na to, ktoré z nich 
sú preň prospešné. Na dostatoč-
ný prísun teku  n úplne stačí čistá 
pitná voda či balená pramenitá 
voda. Vhodný je aj ovocný nesla-
dený čaj s citrónom. Neuškodí ani 
silný zelený čaj a dovoliť si môžete 

aj kávu, ak nie ste dehydrovaní a 
nemáte problém s obličkami či so 
žalúdkom.

V horúcom počasí či pri veľ-
kej fyzickej záťaži sa z tela spolu 
s potom, okrem škodlivých látok, 
nadmerne vylučujú minerály, naj-
mä sodík, horčík a draslík. Iontové 
nápoje majú  eto minerály dodať 
späť do tela. Okrem minerálov tvo-
ria časť obsahu nápojov vitamíny 
C, B-komplex vitamínov a sachari-
dy, ktoré majú doplniť chýbajúcu 
energiu.

Niektorí ľudia iontové nápoje 
úplne zatracujú, iní ich považujú 
pri dlhom behu či cyklotúrach za 
dôležité. Problema  ka iontových 
nápojov však nie je jednoduchá. 
Dôležité je ich zloženie a aj to, či 
ich pijete pred výkonom, počas 
neho, alebo po ňom. 

Pi  m iontových nápojov „len 
tak“ si to  ž môžete narušiť os-
moly  ckú rovnováhu v krvi, teda 
správne hodnoty minerálov a ďal-
ších látok. Treba si uvedomiť, že 
iontové nápoje sa skutočne nesmú 
piť namiesto vody, „len tak.“ Nie 
sú to  ž určené na celodenné pi  e, 
ale len pri zvýšenej fyzickej ak  vi-
te.

Prečo sa rozhodnúť pre 
iontový nápoj?

1. doplní stratené teku  ny,
2. pomáha predchádzať svalovým 
kŕčom a závratom,
3. dopĺňa minerály a ióny,
4. dopĺňa potrebnú energiu pri 
športe,
5. udržiava konštantnú úroveň vý-
konu,
6. zabraňuje možnému kolapsu.

Iontový nápoj MaxiDrink v práš-
kovej forme je určený na doplnenie 
teku  n, minerálnych látok a vitamí-
nov, ktoré organizmus stráca pote-
ním a dýchaním pri ťažkej fyzickej 
ak  vite. Rozpúšťa sa v 1,5 litra vody. 
Príchute sú rôzne: citrón, grep, po-
maranč, jablko, malina, zelený čaj s 
citrónom a melón.

Prípravok Maxi Drink obsahuje:
- vitamíny skupiny B, ktoré sú dô-

ležité hlavne pre nervový systém, 
znižujú stres a únavu.

- vitamíny C a E, ktoré sú význam-
né an  oxidanty udržujúce normál-
nu funkciu imunitného systému, 
prispievajú k zníženiu vyčerpania a 
únavy.

- vitamín D3, ktorý pomáha udr-
žiavať normálnu činnosť svalov, 
vývoj zubov a kos  , prispieva k nor-

Iontové nápoje tento rok už v júni

dokončenie zo strany 1

M. MAŤKO T. PILIAR L. TIŠTIAN Z. VÁŇAD. RUSOVÁ

Mgr. Miriam Kočtúchová Blažinová
odbor bezpečnos   a životného prostredia

T. Kubej
Foto: I. Kardhordová

prvom kvartáli 2021, bolo plynulé 
a bez výrazných obmedzení z dôvo-
du nedostatku personálu.

V decembri 2020 spoločnosť 
ukončila program zamestnávania 
občanov z marginalizovaných sku-
pín, ktorý bol realizovaný od roku 
2018 v spolupráci s Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky. Z množstva 
zaškolených a odskúšaných za-
mestnancov sme nakoniec ponúkli 
zmluvy na dobu neurčitú len sied-
mim z nich, ktorí zvládli adaptačný 
proces a prejavili sa ako spoľahliví. 

Na celkový výsledok Železiarní 
Podbrezová pozi  vne pôsobil vý-
sledok hospodárenia z fi nančnej 
činnos  . Prijaté dividendy od dcér-
skych spoločnos  , naviazané na 
výsledky skupiny v roku 2019, zní-
žili celkovú stratu na úroveň troch 
miliónov eur. Spoločnosť ku koncu 
roka 2020 podnikala s majetkom 
vo výške 291 miliónov eur, kto-
rý bol krytý vlastnými zdrojmi na 
úrovni 71 percent.

V roku 2020 sme vyrobili spolu 
279 949 ton ocele, čo je o 47 833 
ton menej ako v predchádzajúcom 
roku a v porovnaní s plánom to bol 
pokles o sedem percent. V prvom 
kvartáli bola produkcia oceliarne 
pomerne vysoká, na úrovni roku 
2019, s priemerným mesačným 
objemom 27  síc ton oceľových 
blokov. V druhom kvartáli klesla 
mesačná produkcia na 25  síc ton 
a v treťom kvartáli pod 18  síc ton 
mesačne. K poklesu došlo pri pre-
daji oceľových blokov externým 
zákazníkom, ako aj pri dopyte zo 
strany nadväzujúcich prevádzkarní 
pri produkcii rúr, čo malo nega  v-
ny dopad na plnenie výrobného 
plánu. Z celkového vyrobeného 
množstva bolo 216 322 ton ocele 
použitých priamo na vlastnú výro-
bu oceľových rúr a 63 627 ton bolo 
odpredaných externým odberate-
ľom. V roku 2020 sme opäť zlep-
šili vývoj hlavného prevádzkového 
ukazovateľa predváhy, no v porov-
naní s minulým rokom sme mierne 
zvýšili výrobné prestoje, najmä z 
dôvodu nižšej vyťaženos   výrob-

ných kapacít a nie práve ideálnej 
zmennos  .

V roku 2020 sme pri tvorbe in-
ves  čného plánu vychádzali zo 
schváleného strednodobého inves-
 čného plánu, s cieľom zabezpečiť 

potrebnú technologickú obnovu 
v najbližších rokoch a udržať kon-
kurencieschopnosť výroby bez-
švíkových rúr pri permanentnom 
raste mzdových nákladov a čoraz 
nižšej dostupnos   kvalifi kovaných 
zamestnancov v robotníckych pro-
fesiách. Aj počas tre  eho roku pl-
nenia strednodobého inves  čného 
plánu preto výška celkových inves-
 cii dosiahla 13 442  síc eur, čo 

výrazne prekračuje sumu bežných 
ročných odpisov.

Najvýznamnejšia inves  cia v 
roku 2020 v oblas   technológií 
bola modernizácia delenia rúr vo 
valcovni bezšvíkových rúr, vrátane 
tzv. bypassu, za účelom zefek  vne-
nia vnútropodnikového toku výro-
by. Zakúpili sme  ež novú trojdiel-
nu ozubenú tyč na valcovacej tra  . 
Medzi významné inves  cie patril aj 
presun RDL linky a príprava na jej 

doplnenie o fi nalizačnú časť v ťa-
hárni rúr, nová výroba stlačeného 
vzduchu, špeciálne obkročné vo-
zidlo na vnútropodnikovú prepravu 
rúr a nové úsporné osvetlenie vo 
výrobných halách.

Medzi dôležité stavebné in-
ves  cie zaraďujeme kompletnú 
výmenu svetlíkov na výrobných 
halách, dokončenie rekonštrukcie 
skladu polotovarov, kompletnú re-
konštrukciu zváračskej školy a  ež 
významnú rekonštrukciu dielní v 
strednej odbornej škole SSŠ ŽP.

Správu Dozornej rady ŽP pred-
niesol jej predseda, Ing. Ján Ba-
nas. Konštatoval, že podnikateľská 
činnosť bola v roku 2020 uskutoč-
ňovaná v súlade s právnymi pred-
pismi, stanovami spoločnos   a po-
kynmi valného zhromaždenia.

Podpredseda predstavenstva Ing. 
Marian Kurčík predložil na schvále-
nie individuálnu účtovnú závierku 
a konsolidovanú účtovnú závierku 
za rok 2020, návrh na úhradu stra-
ty za rok 2020 a návrh audítora na 
overenie účtovnej závierky na rok 
2021. Výsledkom hospodárenia za 

rok 2020 bola strata vo výške 3 011 
 s. eur, čo pri prepočte na jednu 

akciu predstavuje -1,3 eura. Vzhľa-
dom na súčasnú neistú situáciu 
predstavenstvo navrhlo valnému 
zhromaždeniu nevyplácať dividen-
dy a ponechať rezervy spoločnos   
na udržanie fi nančnej pozície v bu-
dúcnos  . Ako audítor pre rok 2021 
bola navrhnutá audítorská spoloč-
nosť Deloi  e, Audit s.r.o. Akcionári 
schválili všetky predložené návrhy.

Nasledovala voľba členov pred-
stavenstva a dozornej rady, ktorým 
uplynulo päťročné volebné obdo-
bie, následne boli opäť zvolení.

Ďalším bodom programu bola 
zmena stanov spoločnos  . Valné 
zhromaždenie spoločnos   schvá-
lilo návrh zmeny stanov tak, že v 
článku II. Predmet podnikania bol 
vymazaný predmet podnikania 
„faktoring a forfai  ng“.

Predseda valného zhromažde-
nia Ing. Mar  n Jakubík ukončil 29. 
riadne valné zhromaždenie Žele-
ziarní Podbrezová a.s. konštato-
vaním, že program bol splnený a 
všetkým poďakoval za účasť.

Po dvadsiatom deviatom riadnom 
valnom zhromaždení akcionárov ŽP a.s.

Železiarne Podbrezová každoroč-
ne zabezpečujú svojim zamest-
nancom počas letných mesiacov 
pitný režim formou ochranných a 
občerstvujúcich iontových nápo-
jov. Tento rok začali v kan  nach 
vydávať iontové nápoje už od 23. 
júna. Do konca júna a následne 
počas letných mesiacov júl a au-
gust, budú všetkým zamestnan-
com ŽP a.s., bez ohľadu na výdaj 
stravy, poskytnuté iontové nápoje 
v počte 20 kusov na mesiac, čo 
predstavuje jeden balíček rozlič-
ných príchu  . Iontové nápoje si 
môžete vyzdvihnúť v jedálni sta-
rého a nového závodu na iden  -
fi kačnú kartu zamestnanca. Upo-
zorňujeme, že iontové nápoje je 
nutné rozrobiť v 1,5 litra vody.
Našich spolupracovníkov sme sa 
opýtali, či počuli o tom, že iontové 
nápoje sa začali tento rok vydávať 
už koncom júna, či túto možnosť 
využijú a aké príchute im najviac 
chu  a.

Miroslav MAŤKO, oceliareň
- Za  aľ som o tom nepočul, ale 

určite využijem túto možnosť. S 
týmto druhom iontových nápojov 
mám dobrú skúsenosť. V lete, keď 
je teplo, zvyknem použiť aj tento 
druh nápoja počas pracovného 
času, prípadne po ňom. Človek sa 
cí   viac svieži, je to dobrá vec. Ion-
tové nápoje pijem v lete každý rok. 
Povedal by som, že pri našej práci 
je to nutnosť v takýchto teplých 
dňoch. Najviac mi chu  a príchute 
pomaranč, citrón a grep.

Tomáš PILIAR, oceliareň
- O tomto som nevedel, ale som 

rád, že to tak je a pôjdem si ich ur-
čite vybrať. Iontové nápoje pijem 
pravidelne, každý mesiac. Na kaž-
dú šichtu si zoberiem jeden alebo 
dva balíčky a miešam si ich s vodou 
a so soľou. Najviac preferujem prí-
chute pomaranč a malina.

Mgr. Danka RUSOVÁ, podateľňa
- Áno, akurát som si prečítala na 

intranetovej stránke, že sa začali 
tento rok vydávať už v júni. Ešte 

som si ich nevybrala, ale dnes pôj-
dem. Potešilo ma to, lebo iontové 
nápoje mám veľmi rada. Pijem ich 
pravidelne, nielen počas teplých 
dní, ale celoročne. Najviac mi chu   
pomaranč, citrón a grep. 

Lukáš TIŠTIAN, energe  ka
- Vo fabrike robím ešte krátko, 

som tu teraz nový, tak som o tom 
nevedel. Poznám však  eto ion-
tové nápoje, keďže oco ich nosie-
val domov z roboty a boli celkom 
dobré. Najviac mi chu  l asi citrón. 

Keď ich budú rozdávať aj novým 
zamestnancom, tak túto možnosť 
využijem.

Zdenko VÁŇA, energe  ka
- Som tu  ež nový, takže som 

o tom za  aľ nepočul. Ale v minu-
los   som ich mal, keď som tu bol 
zo školy na praxi. Vyučil som sa v 
odbore mechanik mechatronik, 
teraz robím v energe  ke. Ak nám 
ich dajú, určite túto možnosť uví-
tam a využijem. Najviac mi chu  li 
citrónové.

málnej funkcii imunitného systému.
- vitamín K1, ktorý sa podieľa na 

zlepšení zrážanlivos   krvi.
- vápnik, ktorý ako najznámej-

šia minerálna látka je dôležitý na 
zdravú stavbu kos   a zubov, je  ež 
nevyhnutný na krvnú zrážanlivosť a 
činnosť svalov.

- horčík, ktorý má uvoľňujúce 
účinky, podporuje obranyschop-
nosť, pôsobí preven  vne pro   kŕ-
čom, pomáha regenerácii po fyzic-
kej záťaži, reguluje srdcový rytmus 
a zaisťuje normálny stav nervovej 
sústavy.

- draslík, ktorý je kľúčovým prv-
kom na zachovanie správneho 
srdcového rytmu. Organizmus ho 
potrebuje na výstavbu bielkovín z 
aminokyselín, rovnako tak na roz-
klad sacharidov a zachovanie vyvá-
ženej hladiny pH v krvi.
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sme odskúšali rôzne varianty dáv-
kovania liacieho prachu pomocou 
dávkovača vyvinutého pracov-
níkmi ŽP VVC s.r.o. Vďaka spo-
ločnému projektu s Fakultou me-
talurgie, materiálov a recyklácie 
Technickej univerzity v Košiciach, 
sme ďalej pokračovali v riešení 
problema  ky výskumu a vývoja v 
oblas   žiaruvzdornej keramiky a 
zvyšovania kvality ocele štúdiom 
procesov prúdenia v medzipanve 
pomocou vodného modelu. 

Vo valcovni bezšvíkových rúr za 
prvých šesť mesiacov tohto roka 
prekročíme objemový plán výro-
by približne o 9 100 ton. Objem 
výroby valcovaných rúr na predaj 
prekročíme približne o 6 300 ton, 
objem výroby vstupných poloto-
varov pre výrobu presných rúr a 
oblúkov prekročíme približne o 
2 800 ton. Pozi  vne môžem hod-
no  ť aj vývoj dosiahnutej pred-
váhy pri výrobe valcovaných rúr. 
Za prvý polrok 2021 predváhu 
podkročíme približne o 0,6 kilo-
gramu na tonu. Naopak, stano-
vený limit výrobných prestojov vo 
valcovni rúr prekročíme zhruba o 
1,9 percenta, a to hlavne z  tulu 
prekročenia technologicky nut-
ných prestojov a zvýšeného počtu 
prestavieb a zmien akos   ocele. Z 
pohľadu technologických inovácií 
môžeme prvý polrok 2021 hodno-
 ť veľmi pozi  vne. Na konci mi-

nulého roka sme zmodernizovali 

úsek delenia rúr, za chladníkom 
spolu s dopravou k nadväzujú-
cim úpravárenským činnos  am. 
V priebehu celého polroka sme 
odstraňovali prvotné nedostatky 
a op  malizovali nastavenia píl a 
súvisiacich periférnych zariadení. 
V rámci rozširovania sor  mentu 
valcovaných rúr sme skúšobne 
vyvalcovali rúry s vonkajším prie-
merom 25 milimetrov, ktoré budú 
určené ako vstupný polotovar pre 
ťaháreň rúr a umožnia nám znížiť 
počet priebehov pri výrobe pres-
ných rúr určených pre výmenníky 
a hydraulické a pneuma  cké roz-
vody. 

V sor  mente presných rúr ťa-
haných za studena prekročíme za 
prvých šesť mesiacov tohto roka 
objemový plán výroby približne 
o 1 800 ton. Dosiahnutá predvá-
ha pri výrobe presných rúr bude 
za prvý polrok 2021 približne na 
úrovni plánu. Z pohľadu rozdele-
nia presných rúr podľa účelu po-
uži  a môžem konštatovať nárast 
naplnenos   zákazkami vo väč-
šine hlavných výrobkových sku-
pín ťahárne rúr – štandardných 
konštrukčných rúrach, výmenní-
kových rúrach, rúrach pre auto-
mobilový priemysel, kotlových 
rúrach,  aj v rúrach pre hydraulic-
ké a pneuma  cké rozvody. V sor-
 mente galvanicky pozinkovaných 

rúr, plánovaný objem prekročíme 
približne o 270 ton. V sor  mente 
presných delených a hydraulic-
kých rúr, plánovaný objem výroby 

Pán riaditeľ, v poslednom rozho-
vore začiatkom roka ste uviedli, že 
pokiaľ neprevážia na trhu nega-
 vne vplyvy, nemáte 

obavy o úspešné na-
predovanie spoloč-
nos  . Aký bol pre vás 
prvý polrok 2021?

- Ešte nemáme 
uzavreté výsledky za 
jún, ale napriek tomu 
už teraz môžem hod-
no  ť prvý polrok 
ako úspešný. Vďaka 
narastajúcemu vše-
obecnému dopytu po 
výrobkoch funguje 
kovovýroba na plné obrátky, a tým 
pádom ani naša spoločnosť nemá 
núdzu o zákazky a kontrakty.

S Ing. Romanom Veverkom, generálnym riaditeľom ŽP EKO QELET a.s.

Dôležité bude udržať vysokú úroveň výkonov počas leta
Posledné mesiace evidujeme 

opačný jav, na aký sme boli za po-
sledné roky zvyknu   – dopyt pre-
kračuje ponuku. Preto nepodlieha-
me trendu bezhlavého nákupu a 
predaja našej obchodnej komodity 

a snažíme sa fungovať 
v primerane nastave-
ných medziach, aby 
sa nás prípadné sko-
kovité výkyvy na trhu 
veľmi nedotkli.

V prvom polroku 
sme vo zvýšenej miere 
investovali do náku-
pu nových zariadení a 
 ež do rozšírenia siete 

výkupní. Ukazuje sa, 
že hlavne v prvej ob-
las   išlo o prezieravý, 

aj keď nie zámerne naplánovaný 
krok. Súčasná situácia s dodacími 
termínmi a nárastom cien by nám 

určite skomplikovala plnenie po-
žiadaviek na dodávky druhotnej 
suroviny pre našich partnerov.

Čím žije vaša spoločnosť v týchto 
dňoch?

- Snažíme sa neprehriať – a to 
doslova aj v prenesenom slova 
zmysle. V čase písania príspevku 
zažívame enormné horúčavy, kto-
ré si vyžadujú zvýšené úsilie našich 
zamestnancov pri plnení každo-
denných ru  nných povinnos  .

Zároveň sa vyrovnávame s ce-
novým nárastom komodít, ktoré 
na jednej strane zlepšujú naše vý-
sledky, na strane druhej môžu pri 
nesprávnom odhade spôsobiť ná-
sobné straty.

Popritom pripravujeme otvore-
nie nových výkupní a pokračujeme 
v procesoch prípravy a schvaľova-
nia projektov, smerujúcich k rozší-

reniu a posilneniu našej značky na 
slovenskom trhu.

Aké sú vaše vyhliadky do druhej 
polovice roku 2021?

- Je veľmi ťažké predpovedať, čo 
nás čaká v ďalších mesiacoch, pre-
to nechceme zbytočne mariť čas 
vytváraním pravdepodobnostných 
modelov možného vývoja. Trendy 
technického a inves  čného rozvo-
ja spoločnos   máme nastavené 
dobre, preto sa môžeme sústrediť 
na spracovanie neupravených zá-
sob šrotu a plnenie kontraktov.

Bude dôležité udržať vysokú 
úroveň výkonov počas letných me-
siacov. Uvedomujem si, že ľudia sú 
po dlhom koronovom odriekaní 
„hladní“ po oddychu a dovolen-
kách. Výrobné úlohy, ktoré nás v 
nasledujúcich mesiacoch čakajú, 
sú ale nadpriemerné a odzrkadľu-

jú stav dopytu na trhu. Skĺbiť  eto 
pro  chodné faktory bude preto 
veľmi náročné, ale verím, že náš 
pracovný kolek  v to zvládne.

Po náročnom lete bude potreb-
né správne reagovať na indície 
hospodárskeho vývoja, aby sme 
včas zachy  li zmeny v náladách 
trhu s hutníckou produkciou. Aj 
keď by to bolo jednoduchšie a 
pohodlnejšie, nedá sa spoliehať 
na to, že zmeny budú postupné a 
pozvoľné. Verím však, že aj takéto 
situácie zvládneme a za niekoľko 
mesiacov budeme úspešne bilan-
covať výsledky celého kalendárne-
ho roka.

Na to je potrebný plnohodnotný 
pracovný kolek  v, preto mi do-
voľte zaželať nám všetkým pevné 
zdravie, predovšetkým po skonče-
ní letného obdobia.

Pán riaditeľ, v poslednom rozho-
vore začiatkom roka ste uviedli, že 
z pohľadu objemu zákaziek začal 
rok 2021 pomerne priaznivo. Ako 
sa vyvíjala situácia v prvom polro-
ku?

- Tak, ako som uvádzal naposledy, 
situácia z pohľadu objemu zákaziek 
bola počas prvej polovice tohto 
roka pre nás priaznivá a nad naše 
očakávania. Najväčší nárast obje-
mu zákaziek sme zaznamenali v 
sor  mente šamotových výrobkov.

Zároveň sme pociťovali ústup 
nepriaznivých javov v súvislos   s 
koronakrízou. Práceneschopnosť 
našich zamestnancov sa postupne 

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

Situácia počas prvej polovice roka bola pre nás priaznivá
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

vrá  la na dlhodobé priemery, čo 
 ež hodno  m veľmi pozi  vne.

Čím žije vaša spoločnosť v týchto 
dňoch?

- Aktuálne dni a týž-
dne sú výrazne pozna-
čené nepriaznivými 
okolnosťami, a to hneď 
v niekoľkých rovinách. 
V prvom rade ide o vý-
razný nárast cien prak-
 cky všetkých našich 

kľúčových vstupných 
surovín, ktorý je ovplyv-
nený hlavne nárastom 
cien za prepravu z Číny 
do Európy a prak  cky 
nemáme žiadne možnos   na jeho 
ovplyvnenie.

V druhom rade je to stúpajúca 
nespoľahlivosť našich dodávate-
ľov, prameniaca z vysokého dopy-
tu a prejavujúca sa v nedodržiavaní 

dohodnutých termí-
nov dodávok. Z čas    
sa nám to darí eli-
minovať dôsledným 
plánovaním nákupov 
a navýšením naku-
povaných objemov. 
Musím uviesť, že je-
den náš dlhodobý ob-
chodný partner ukon-
čil výrobu dôležitej 
vstupnej suroviny pre 
výrobu MgO-C stavív. 
Aj na túto situáciu 

sme však boli pripravení, keďže na 
každú strategickú surovinu máme 

pripravenú náhradu od iného do-
dávateľa.

Napriek tejto nelicho  vej situácii 
môžem konštatovať, že máme do-
statok všetkých potrebných vstup-
ných surovín, aby sme boli schopní 
v najbližších mesiacoch plniť všet-
ky naše zákazky načas.

Medzi aktuálne pozi  va radím 
fakt, že sme krátko pred ukonče-
ním inves  cie do technologickej 
linky na výrobu MgO-C hmôt, 
ktorá zvýši naše výrobné kapacity 
v tomto sor  mente a  ež aj našu 
fl exibilitu pri výrobe MgO-C stavív 
a hmôt.

Aké sú vaše vyhliadky do druhej 
polovice roku 2021?

- Napriek aktuálne celkom dob-

rej fi nančnej situácii však naše 
vyhliadky do budúcnos   nevidím 
veľmi priaznivo. Ovplyvňuje to 
spomenutý nárast cien vstupov, 
ktorý už dlhšie nebudeme schopní 
absorbovať bez úprav cien našich 
výrobkov. Budeme sa ich snažiť 
samozrejme zvyšovať. Pri nových 
kontraktoch a projektoch je to o 
čosi jednoduchšie ako v prípade už 
zazmluvnených obchodných vzťa-
hoch.

dokončenie zo strany 1

Polrok vo výrobe

prekročíme približne o 20 ton. V 
sor  mente navarovacích oblúkov 
a redukcií za prvých šesť mesia-
cov bude dosiahnutá výroba na 
úrovni objemu stanovenom vo 
fi nančnom pláne. Z pohľadu tech-
nologických inovácií a zvyšovania 
produk  vity práce môžeme prvý 
polrok 2021 považovať za veľmi 
úspešný. V priebehu apríla bolo v 
ťahárni rúr inštalované nové de-
liace zariadenie od fi rmy Reika. 
Zariadenie má rozsah delených 
priemerov od 40 do 180 milimet-
rov, pri hrúbkach steny od 1 do 
16 milimetrov. Dĺžky podelených 
rúr môžu byť v rozsahu 1 500 až 
13 500 milimetrov. Zariadenie bude 
využívané hlavne na delenie rúr 

väčších priemerov a väčších hrú-
bok s  en, ktoré nie je možné deliť 
na iných technologických zaria-
deniach. V súčasnos   prebiehajú 
upresňujúce technické rokovania 
s fi rmou Prestar na ďalšej vý-
znamnej inves  cii, a to premiest-
nenie a dobudovanie rovnacej a 
deliacej linky č. 216 na ucelenú 
automa  zovanú fi nalizačnú lin-
ku. Do konca septembra 2021 
prebehne montáž druhej, tretej 
a štvrtej čas   tejto linky ktorá za-
hŕňa rozdružovanie rúr, rovnanie, 
predbežné delenie, NDT, presné 
delenie a kefovanie rúr. Táto nová 
automa  zovaná fi nalizačná linka 
nám umožní fi nalizovať rúry s dĺž-
kou až do 20 metrov.

Z uvedených výsledkov je zrej-
mé, že prvý polrok 2021 bol z 
pohľadu objemového plnenia vý-
roby, realizovania technologických 
zmien, inovácií a inves  cií úspešný. 
Za dosiahnu  e týchto výsledkov 
ďakujem všetkým zamestnancom 
výrobného úseku a rovnako aj 
všetkým zamestnancom ŽP a.s. Na 
druhej strane, prudký nárast cien 
vstupných polotovarov veľmi ne-
ga  vne ovplyvnil výšku nákladov, 
za ktoré vyrábame naše výrobky. 
Verím, že v druhom polroku 2021 
dôjde k poklesu a stabilizácii cien 
najdôležitejších vstupných surovín 
a že rok 2021 budeme môcť zakni-
hovať ako ďalší rok s kladným hos-
podárskym výsledkom.

Ilustračné foto: A. Nociarová
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Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

Otvorenie letnej sezóny na hrade 
Ľupča sprevádza viacero noviniek

Cieľom Železiarní Podbrezová 
a.s. je zachovať hrad Ľupča v čo 
najlepšom stave pre súčasné a 
hlavne pre ďalšie generácie, ako 
významný doklad histórie. Žele-
ziarne sa zároveň snažia, aby sa 
do hradu znovu vrá  l život. V mi-
nulos   bol to  ž hrad komunikač-
ným, hospodárskym a kultúrnym 
centrom regiónu. 

Aj z tohto dôvodu ŽP a.s. nadvia-
zali v tomto roku úzku spoluprácu 
s Mgr. Art. Štefanom Kockom a ve-
ria, že prostredníctvom inštalácie 
jeho obrazov v priestoroch hradu 
Ľupča rozšíria umelecké hodnoty 
prehliadkovej trasy, určenej pre 
návštevníkov. Netreba zabudnúť, 

že v hrade sú stále umelecké in-
štalácie, napríklad fascinujúcich 
obrazov Horehronia pod názvom 
„Očami ruských maliarov.“ V Rubi-
gallovej veži a na dolnom nádvorí 
hradu zas môžete vidieť stálu ex-
pozíciu výberu z tvorby prof. Jána 
Kulicha. Expozícia inštalovaná v 
októbri 2012 predstavuje svojím 
obsahom hlavný okruh autorovho 
tvorivého záujmu a vydáva svedec-
tvo o jeho trvalom vzťahu ku kul-
túrnemu dedičstvu národa.

„Slovensko je krajina hradov a 
zámkov, má svoje krásy, zaujímavú 
históriu, inšpira  vnych ľudí, úspeš-
né nápady. Často si nevážime, čo 
máme doma. Preto chceme zvý-
razniť silné stránky našej krajiny, 
jej krásy a príbehy ľudí.“ Tieto slová 
sú víziou celoslovenského pilotné-

ho projektu „ZA POKLADMI SLO-
VENSKA“, ktorého súčasťou bude 
aj hrad Ľupča. Slovo „poklady“ v 
názve projektu symbolizuje príbe-
hy krajiny, miest, obcí či hradov a 
zámkov. Poklady sú aj v každom z 
nás, v ľuďoch. Krajina i ľudia na Slo-
vensku skrývajú obrovské poklady, 
ktoré budú v projekte prezentova-
né, preto sa slovo „poklady“ píše s 
veľkým P. Hlavným programom na 
hrade Ľupča bude večerná talks-
how 17. júla o 17. hodine, s tromi 
zaujímavými lokálnymi hosťami. 
Prostredníctvom príbehov otvoria 
výchovno-mo  vačné témy. Súčas-
ťou sprievodného programu bude 
kultúrny program a detský kú  k 
pre tých najmenších. Vstupné na 
poduja  e bude dobrovoľné. 

Každoročne sa zameriavame aj 
na budovanie expozícií, ktoré by 
zatrak  vnili  prehliadkovú trasu. 
Na dolnom nádvorí, v priestoroch 
bývalých koniarní, sa nachádza 
archeologická expozícia, ktorá sa 
pravidelne v mesačných interva-
loch rozrastá o novozreštaurované 
predmety, ktoré dokumentujú his-
torický vývoj hradného areálu.

Novinkou sezóny 2021 je sprí-
stupnený priestor komnaty Márie 
Terézie s unikátnou hrebienkovou 
klenbou, ktorá patrí k najvzác-
nejším na Ľupčianskom hrade. 
Interiér miestnos   je zariadený 
historickým nábytkom, ktorý v ro-
koch 1923 až 1933 využíval prvý 
československý prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk vo svojom ob-
ľúbenom sídle na Topoľčianskom 
zámku. Priestor komnaty dotvá-

rajú erby prvých majiteľov hradu 
Ľupča z obdobia stredoveku, ktoré 
sú umiestnené vo vitrážnych výpl-
niach okien.

Hrad, okrem expozícií a svojej 
bohatej histórie vo svojich útro-
bách, ponúka návštevníkom viace-
ré unikáty. Zaujímavosťou je určite 
hradná studňa s hĺbkou 62 
metrov. V hĺbke približne 
45 metrov je v nej vyseka-
ná tajná chodba, ktorá ús   
v jednej pivnici pod hra-
dom. Súčasťou studne je aj 
zachovaný „rumpál“, ktorý slúžil 
na ťahanie vody.  Medzi najväčšie 
lákadlá patrí renesančná kaplnka 
– „najkrajšia pamiatka v roku 2008 
na Slovensku“ alebo Korvínova lipa 
– „najstaršia kvitnúca lipa v stred-
nej Európe“. 

Chcete na vlastné oči vidieť, čo 

všetko je na hrade už obnovené? 
Navš  vte nás počas letných práz-
dnin, každý deň, okrem pondelka, 
od desiatej do pol štvrtej. Okrem 
mesiacov júl a august je potrebné 
prehliadku dohodnúť telefonicky.  
Všetky ďalšie potrebné informácie 
ohľadom prehliadkovej trasy, pre-

nájmu priestorov a revitali-
zácie hradného areálu, náj-
dete na internetovej stránke 
www.hradlupca.sk alebo 
na ďalších komunikačných 
kanáloch a ofi ciálne zverej-

nených kontaktoch pracovníkov 
hradu Ľupča. Veríme, že aj túto se-
zónu si na hrad Ľupča nájde cestu 
dostatok návštevníkov, pre ktorých 
je pripravený kompletný lektorský 
 m, široká ponuka suvenírov a ho-

dinová prehliadka hradu za priazni-
vé vstupné. 

Hlavným kultúrno-umeleckým ťa-
hákom letnej sezóny na hrade 
Ľupča je autorská výstava reštau-
rátora a maliara Štefana Kocku, 
ktorá je inštalovaná do konca 
septembra 2021. Výstava pod 
názvom „Zrodené z ohňa“, bola 
otvorená slávnostnou vernisážou 
v priestoroch Gizelinho domu, za 
prítomnos   viacerých význam-
ných osobnos   verejného a kul-
túrneho života regiónu. Účasť na 
zaujímavom poduja   si nenechali 
ujsť ani predstavitelia ŽP a.s. – 
personálna riaditeľka Ing. Mária 
Niklová a manželka generálneho 
riaditeľa Ing. Mária Sotáková, 
ktorým hos  a v rámci úvodného 
príhovoru vernisáže symbolicky 
potleskom vzdali hold k systema-
 ckej záchrane hradu, ktorú žele-

ziarne na hrade Ľupča realizujú  
už pomaly dve dekády. 

S reštaurátorskou prácou Štefa-

na Kocku sa môžete stretnúť na 
viacerých hradoch, múzeách, a 
pamiatkach na Slovensku, pretože 
pán Kocka, ako absolvent Vysokej 
školy výtvarných umení v Bra  sla-
ve, sa venuje reštaurovaniu ma-
lieb, kresieb, umeleckých diel na 
papieri, pergamene, dokumentov 
a knižných väzieb. Jeho prácu mô-
žete napríklad nájsť v Betliari, kde 
zreštauroval jednu z najväčších 
máp Viedne (jej veľkosť je približ-
ne 15 štvorcových metrov) a ďal-
šie zaujímavé umelecké predmety, 
ako napríklad súbor orientálnych – 
japonských diel, ktoré boli zachrá-
nené vďaka reštaurátorskej práci 
Štefana Kocku. Najväčší ohlas u 
odbornej, ale aj laickej verejnos-
 , vyvolal prácou na reštaurovaní 

Mortuárií zo zbierok Stredoslo-
venského múzea v Banskej Bystri-
ci. Mortuária – erby, používané pri 
smútočných obradoch, pochádza-
li z rôznych časových období, sú 
zhotovené rôznymi autormi, čiže 
aj technikami a dokonca aj na rôz-

nych materiáloch, ako hodváb, pa-
pier a tex  l. Celý náročný proces 
reštaurovania preukázal výnimoč-
né kvality reštaurátora Kocku, za 
čo mu bola aj udelená významná 
Cena prof. Karla Veselého. Cien v 
jeho v pracovnom živote bolo ne-
spočetné množstvo, ale spome-
nieme ešte aspoň „Bielu kocku“, 
ktorú udelila Rada galérií Sloven-
ska po prvýkrát vo svojej histórii. 
Nateraz poslednú cenu, ktorú zís-
kal bola cena „Fra Angelico“, ude-
lená z rúk Konferencie biskupov 
Slovenska, za rozvoj kresťanskej 
kultúry na Slovensku. Cena má sú-
vis aj s jeho nedávnou autorskou 
ak  vitou, ktorou bola výstava ob-
razov z cyklu Misionári, ktoré  pre-
zentoval  na hrade Modrý Kameň.

Pri otvorení výstavy s názvom  
„Zrodené z ohňa“ sa znova stre-
távame s inštaláciou v hrade, v 
priestoroch národnej kultúrnej 
pamiatky, ktoré jej dávajú vyšší 
stupeň prezentácie. Obrazy, ktoré 
nám autor predstavil, nie sú zro-
dené len z ohňa, ale aj zo železa 
a ťažkej práce ľudí. Práca, ktorá 
možno nie je bežne viditeľná na-
šim očiam alebo dokonca sa po-
maly vytráca z našich životov. Je 
to ťažká práca v kováčskych diel-
ňach pri podkúvaní koňov alebo v 
priemyselných podnikoch v Pod-
brezovej a Hronci pri peci, tavbe, 
odpichu a odlievaní. 

Štefan Kocka, zároveň aj ako 
bývalý riaditeľ Galérie Dominika 
Skuteckého, vzdáva touto výsta-
vou poctu velikánovi slovenské-
ho výtvarného umenia: „Jeho 
majstrovské diela majú mnoho 
podôb a nenápadnou skupinou 
sú práce, zachytávajúce pracov-
níkov v hutách, ktoré ma oslo-
vili už dávnejšie. Prácu kotlárov, 
kováčov, odlievačov a ďalších 

Zrodené z ohňa
pracujúcich so železom, stvárnil 
Dominik Skutecký v dielach skrz 
farebnosť ohňa, jeho rôznoro-
dých odleskov, harmónie svetla a 
luminiscencie.“

Inšpiráciou pre autora výstavy 
bolo, že v súčasnos   už mnohé 
remeslá zanikli a nahradili ich iné, 
modernejšie postupy pri spraco-
vaní kovov. Svojou poctou maj-
strovi Skuteckému vám chce pri-
blížiť svoj pohľad na tento svet, 
s trochou nostalgie, ale s novým 
súčasným výtvarným pohľadom 
na krásu – z ohňa zrodenú.

„Rôznorodosť pohľadu a prie-
storu pre vytvorenie diel som 
čerpal zo Železiarní Podbrezová 
a.s., kde mi vstup do výrobných 
priestorov umožnil jej generálny 
riaditeľ  Ing. Vladimír Soták, za čo 
mu ďakujem. Bez tejto možnos   
by som si nevedel predstaviť prá-
cu so železom, nemal by som toľ-
ko zážitkov a hlavne takú dôležitú 
inšpiráciu. Iný pohľad na spraco-
vanie železa mi ponúkol riaditeľ 

ZLH Plus, a.s. Ing. Roman Červeň, 
ktorý mi otvoril prístup do hút, za 
čo mu patrí poďakovanie za preja-
venú dôveru.

Neodmysliteľnou súčasťou prá-
ce so železom sú kováči. Práve v ko-
váčskych dielňach sa ešte dá nájsť 
kus pozastaveného času a prepojiť 
tak pôvodný spôsob práce s mojím 
súčasným maliarskym stvárnením. 
Pri tejto príležitos   ďakujem aj ko-
váčom, ktorí mi umožnili nazrieť 
do ich sveta a nostalgicky sa pre-
niesť o niekoľko desaťročí naspäť. 
Patria medzi nich umelecký kováč 
Dodo Uhrecký z Hrochote a ume-
lecký kováč Igor Radič z Klenova.“

Na záver možno dodať, že pre-
zentované diela na hrade Ľupča 
majú aj výrazný dokumentačný 
rozsah, ako to bolo aj pri Skutec-
kého dokumentovaní Medeného 
Hámra v Banskej Bystrici, kde v 
súčasnos    eto obrazy predsta-
vujú ojedinelý a nenahraditeľný 
obrazový prameň k histórii tohto 
priemyselného podniku. 

Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

Vernisáž výstavy sa uskutočnila v Gizelinom dome za prítomnos   významných osobnos   
verejného a kultúrneho života regiónu.  Foto: A. Nociarová

Portrét Gizely Habsburskej od Dominika Skuteckého dominuje na hrade už roky. Na tri 
mesiace k nemu pribudli aj obrazy Štefana Kocku, ktorými autor výstavy vzdal úctu tvor-
be tohto velikána slovenskej výtvarnej scény.  Foto: A. Nociarová

Novinkou sezóny je sprístupnenie komnaty Márie Terézie, zariadenej historickým nábyt-
kom, ktorý využíval prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk vo svojom 
obľúbenom sídle na Topoľčianskom zámku.  Foto: A. Nociarová
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S držiteľkou certifi kátu „Regionálny produkt Horehronie“, Evou Huňovou
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           Primárne bol 
nastavený systém, 
na základe ktorého 

sú dane z ubytovania, 
ktoré sú odvádzané 
obciam, znásobené 

rovnakým príspevkom 
zo štátnej kasy na 
rozvoj cestovného 

ruchu regiónu.

S Ing. Ľubošom Ďurinďákom, predsedom predstavenstva regionálneho združenia cestovného ruchu a generálnym riaditeľom Tále a.s.

Akútnym problémom začínajú byť medvede

V našom regióne sme v ostatných 
rokoch zaznamenali pozi  vny vý-
voj v oblas   cestovného ruchu, 
na čom má nepochybne svoje 
zásluhy združenie Oblastnej or-
ganizácie cestovného ruchu re-
gión Horehronie (ďalej OOCR). 
O rozhovor sme preto požiadali 
Ing. Ľuboša Ďurinďáka, predsedu 
Predstavenstva OOCR región Ho-
rehronie a generálneho riaditeľa 
Tále a.s.:
Pociťujete, že sa vaše 
zámery napĺňajú? 

- Združenie bolo 
vytvorené pred de-
sia  mi rokmi. Na za-
čiatku to boli len tri 
podnikateľské sub-
jekty a niekoľko obcí 
(pôvodne Klaster 
Horehronie) a mnohí 
pozerali na nás dosť 
skep  cky. Poslaním 
nášho združenia je 
podchy  ť čo najviac podnikateľ-
ských subjektov z oblas   cestov-
ného ruchu v regióne a spoločne 
sa snažiť vytvárať pre turistov pod-
mienky, ktoré ich sem budú lákať, 
budú sa u nás dobre cí  ť a budú 
sa sem radi vracať. Plníme úlohu 
marke  ngovej a organizačnej cen-
trály pre svojich členov z odvetvia 
cestovného ruchu v regióne. Koor-
dinácia rozvoja cestovného ruchu 
na regionálnej úrovni je v zahra-
ničí bežnou záležitosťou a my sa 
chceme dostať aj svojimi službami 
na úroveň zahraničia. Hľadali sme 
spôsob, ako podporiť cestovný 
ruch v regióne. Primárne bol na-
stavený systém, na základe kto-
rého sú dane z ubytovania, ktoré 
sú odvádzané obciam, znásobené 
rovnakým príspevkom zo štátnej 
kasy na rozvoj cestovného ruchu 
regiónu. Na škodu je, že niektoré 
obce  eto fi nančné prostriedky vy-
užívajú na iný účel a tak prak  cky 
prichádzame o možnosť príspevku 
zo štátu. Mali by odviesť na tento 
účel aspoň polovicu z uvedených 
prostriedkov do združenia. Mys-
lím si, že to je veľmi dobrý systém, 
ktorý má zmysel. Mal by to byť mo-

 v aj pre podnikateľov, ktorí dane 
odvádzajú, pretože vďaka výške 
odvedených fi nancií sa zvyšuje 
šanca ďalšieho rozvoja regiónu a 
následne aj kvalita poskytovaných 
služieb. Horehronie je veľmi roz-
manitý región, či už prírodnými 
krásami, možnosťami športového 
vyži  a alebo historickými pamiat-
kami. Návštevníkom ponúka široké 
možnos   a nám záleží na tom, aby 
tu našli, čo hľadajú a aby boli naše 
služby porovnateľné so svetom. 
Postupne sa naše rady rozširujú a 

záujem o spoluprácu 
podnikateľov v oblas-
  cestovného ruchu v 

regióne ras  e. Po tu-
ris  ckej informačnej 
kancelárii (TIK) v Brezne 
bola zriadená aj v obci 
Bystrá a v Čiernom Ba-
logu funguje TIK pod 
správou občianskeho 
združenia Vydra. V spo-
lupráci s krajskou orga-
nizáciou sa podieľame 
na „servise“ obciam, 

napríklad pri tvorbe projektov, 
riešili sme dopravu do športovísk 
v zimnom období, aj na letné ak  -
vity. Keby som to chcel zhrnúť, po-
slaním združenia nie je koordiná-
cia hlavných ak  vít. Všetci vieme, 
že „ťahákmi“ v cestovnom ruchu 
v našich podmienkach je v zime 
lyžovanie a v lete turis  ka a golf. 
No a našou úlohou je marke  ng a 
organizácia pri tvorbe podporných 
ak  vít.

Oblastná organizácia je aj koordi-
nátorom regionálnej značky. Mô-
žete nám to priblížiť?

- Vo svete je bežné, že návštev-
ník sa zaujíma aj o tradície des  ná-
cie, ktorú navš  vi, chce vyskúšať 
regionálne špeciality, atď. Chceme 
preto zachovať a udržať tradície 
kultúrnych hodnôt nášho územia 
a zároveň podporiť miestnych pod-
nikateľov a zvýšiť odbyt  regionál-
nych kvalitných výrobkov a služieb. 
Je to na báze dobrovoľnos  . Pod-
nikatelia sa môžu ľubovoľne uchá-
dzať o získanie regionálnej znač-
ky, ktorá je udeľovaná po splnení 
predpísaných kritérií na produkty, 
výrobky, ubytovacie a stravovacie 

služby v cestovnom ruchu či služby 
súvisiace so spracovaním regionál-
nej poľnohospodárskej produkcie. 

Vlani nastalo zložité obdobie, s 
ktorým nik z nás nepočítal. Naru-
šila pandémia rozbehnutú cestu k 
úspechu?

- Po vynikajúcom rozbehu zim-
nej sezóny došlo 13. marca 2021 k 
zatvoreniu všetkých zimných stre-
dísk, hotelov a ostatných subjektov 
cestovného ruchu. Počas letných 
mesiacov sme zaznamenali celkom 
úspešné obdobie, vzhľadom na to, 
že Slováci si zvolili za dovolenkové 
des  nácie rekreačné zariadenia na 
Slovensku. Od jesene, až do marca 
tohto roka, bolo všetko opäť zatvo-
rené. Myslím si, že pandémia naj-
viac pos  hla cestovný ruch. Veľa 
subjektov sa v tejto oblas   pod-
nikania dostalo na pokraj krachu, 
či preži  a. A kroky na zmiernenie 
situácie boli veľmi nepredvídateľ-
né. Nedokázali sme sa pripraviť na 
zmierňovanie strát. Každý podnika-
teľ sa snažil chrániť svojich zamest-
nancov a udržať zamestnanosť. 
Veď  to ľudia sú 
to najcennejšie, 
čím disponujú. 
Pomoc prichá-
dzala neskoro, 
chao  cky, a aj 
keď ministerstvo 
vyvíjalo snahy 
pomôcť, vždy to 
bolo v rámci ne-
jakého konsen-
zu. Najviac ma 
mrzí ani nie ne-
dostatočná výška 
fi nančnej pomo-
ci, ale to vychádzanie z nejakých 
nezmyselných schém. Napríklad v 
Rakúsku dostali podnikatelia fi nan-
čnú pomoc 80 percent z daňových 
tržieb z predchádzajúceho roka. My 
sme síce chudobnejšia krajina, ale 
myslím si, že ani u nás nebolo po-
trebné riešiť nejakú mimoriadnu 
administra  vu okolo toho a vytvá-
rať akési nepochopiteľné schémy. 
Podľa daňových priznaní  malo byť 
stanovené percento pomoci a kaž-
dý by sa podľa toho vedel zariadiť. 
Pochopiteľne, bola to situácia, na 
ktorú nebol nikto vopred pripra-

vený. Ale po prvej vlne, tá druhá 
už pripravená mohla byť! My sme 
napríklad vyrobili sneh na zimnú 
sezónu, náklady sme mali vysoké, 
ale tržby sme nemali žiadne. Z toh-
to pohľadu možno konštatovať, že 
pre podnikateľov, ktorí sa pripravo-
vali na sezónu, bolo odškodnenie 
úbohé a  , ktorí to hneď zabalili, 
mali väčšiu šancu prežiť. Jednodu-
cho, nechápem, prečo to muselo 
byť také komplikované. Alebo chy-
bou je, že za každým podnikateľom 
vidíme podvodníka?

Ako sa javí situácia dnes?
- Teraz sa sezóna rozbieha, no 

keďže sa blížia prázdniny, ešte 
stále nevieme, aké obmedzenia 
nám vláda pripravuje. Obávam 
sa, že toto leto bude horšie ako 
vlani, ale to, žiaľ, my nedokážeme 
ovplyvniť.

Ale zdá sa, že domáci turis   budú 
vyhľadávať skôr slovenské des  -
nácie. Možnos   v regióne, aj vďa-
ka združeniu, z roka na rok pribú-
dajú. Predstavíte nám najnovšiu 

ak  vitu podporujúcu 
cestovný ruch v regió-
ne?

- Za jedinečnú turis-
 ckú atrakciu považuje-

me horehronské cyklo-
dreziny. Túto unikátnu 
ak  vitu sme rozbehli 
ešte pred pandémiou, 
no vďaka nezmyselnej 
legisla  ve sme dostali 
pokutu a ich prevádzko-
vanie bolo prerušené. 
Prešli sme si zložitou 
tortúrou. Ministerstvo 

dopravy SR nám však veľmi po-
mohlo tým, že došlo k úprave zá-
kona. Pokuta síce klesla z 30 000 
eur, no ešte stále predstavuje 7 
000 eur a úradníci za každú cenu 
chcú obhajovať „svoju“ pravdu a 
nechcú si uvedomiť, že ich úče-
lom je robiť servis pre občanov a 
podnikateľov, lebo žijú z toho, čo 
 to ľudia vyprodukujú. Dôležité 

je, že cyklodreziny už môžeme le-
gálne používať. Návštevníci preja-
vujú o túto zážitkovú jazdu veľký 
záujem. Trasa vedie z Hronca na 
Šánske a do Čierneho Balogu, po 

železničnej tra   lesnej úzkokoľaj-
ky Čiernohronskej železničky, cez 
krasové územie popri meandroch 
Hrončianskej doliny, s možnosťou 
prestupu na vláčik Čiernohronskej 
železničky. Mimo letných prázdnin 
je trať a jazda na cyklodrezinách 
prístupná z Hronca až do Čierneho 
Balogu alebo z Čierneho Balogu do 
miestnej čas   Dobroč, s rozhľad-
ňou Pustý vrch.  

Problémov je stále dosť, ktorý 
považujete v tomto okamihu pre 
cestovný ruch v regióne za najakút-
nejší?

- V poslednej dobe prenikli na 
verejnosť správy o napadnu   a 
usmrtení človeka medveďom. Toto 
začína byť markantný problém pri 
rozvíjaní cestovného ruchu. Vyso-
ká zver je zahnaná do dolín, lebo 
sa bojí. Medvede sa premávajú a 
môže sa stať, že čoskoro sa budú 
prechádzať aj po hlavnom meste. 
Medveď je to  ž teritoriálny, pot-
rebuje na svoj pohyb šesťdesiat 
kilometrov územia. Myslím si, že 
zvaľovať vinu na kontajnery je ne-
zodpovedné. Odborníci tvrdia, že 
na našom území sa pohybuje oko-
lo 3 500 medveďov. Je najvyšší čas, 
aby situáciu niekto kompetentný 
začal riešiť. Zdá sa, že  , ktorí o 
tom rozhodujú, si neuvedomujú 
vážnosť situácie. Svedčí o tom aj 
nový zákon o ochrane vlkov. Týmto 
prístupom dosiahneme, že ľudia 
sa budú báť vyjsť do prírody. Zará-
žajúce je, že tých, ktorí sú povola-
ní na to, aby mohli niečo v tomto 
smere urobiť, nezobudila ani smrť 
človeka. Toto je obrovský prob-
lém, ktorý nás začína trápiť a je to 
ďalšia reálna hrozba pre cestovný 
ruch, ktorá nás bude opäť stavať 
do nevýhodnej situácie opro   kra-
jinám, ktoré nemajú žiadne med-
vede, ako napríklad Rakúsko, hoci 
má teore  cky ďaleko lepšie pred-
poklady na jeho život v divočine.

Chceme naozaj z mladej generá-
cie vychovať ľudí, ktorí budú závislí 
na počítačoch, bez pohybu, chor-
ľavých a „kŕmených hlúposťami, 
ktoré sa píšu v médiách“, tak, aby 
sa dali ľahko ovplyvniť?

V tomto prípade sa desím našej 
budúcnos  .

Jej doménou je ručne vyrábaná keramika 

Pri návšteve hradu Ľupča si môže-
te na pamiatku kúpiť darček. Nás 
upútala magnetka 
s označením „Regi-
onálny produkt Ho-
rehronie“. To je to  ž 
značka kvality pre 
výrobky s pôvodom 
regiónu Horehro-
nie. Zaujímalo nás, 
kto je jej tvorcom a 
dopátrali sme sa, že 
Eva Huňová má čosi 
spoločné aj so Žele-
ziarňami Podbrezová. 
Jednak jej tu praco-
vali starí rodičia, otec dodnes a aj 
ona sama strávila niekoľko mesia-
cov na letných brigádach v našej 
spoločnos  . Vyrába nielen magne-
tky, jej tvorba je širokospektrálna, 
preto sme ju požiadali o rozhovor:
Prezradíte nám, ako to všetko za-
čalo?

- Začiatky všetkého je potrebné 
hľadať vždy v detstve. Od malič-

ka ma zaujímalo tvoriť nové veci 
z rôznych materiálov, napríklad 
pletenie náramkov z bavlniek, 
korálikov či maľovanie. Pre môj 
kladný vzťah k umeniu ma rodičia 

prihlásili do Základnej 
umeleckej školy (ZUŠ) 
vo Valaskej, kde som 
sa prvýkrát zoznámila 
s hlinou. Neskôr som 
sa prihlásila do ZUŠ 
Brusno. Tu som sa za-
merala bližšie na kera-
miku. Hlina je výborný 
prírodný materiál, z 
ktorého sa dajú vyro-
biť všemožné pred-
mety rôznych tvarov a 
farieb.

Vašou doménou je ručne vyrába-
ná keramika. Priblížite nám, čo to 
obnáša?

- Najskôr musí prísť idea, čo 
chcem vyrobiť a ako to bude vyze-
rať. Napríklad, ak robím reliéf hra-
du, zoberiem kúsok hliny a snažím 
sa s použi  m drobného náradia 
vytvarovať daný mo  v. Niekedy 

to trvá niekoľko hodín. Keď vymo-
delujem „obrázok“, spravím si naň 
formu. Nasledujúci deň ju použí-
vam na tvarovanie nových budú-
cich magne  ek. Potom ich ore-
žem ostrým nožom do obdĺžnika a 
ukladám vedľa seba, aby uschli. Pri 
schnu   je potrebné ich vyrovnávať, 
keďže sa ohýnajú. Následne ich 
umiestnim do elektrickej pece, kde 
sa vypaľujú prvýkrát. Strávia tu pri-
bližne tridsaťšesť hodín. Nasleduje 
opäť zábavná činnosť – nanášanie 
glazúr, aby boli pekné, farebné. Ke-
ramiku s nanesenými glazúrami je 
potrebné opäť vypáliť v peci. Ten-
tokrát na o čosi vyššej teplote. Dru-
hý výpal, podľa typu hliny, robím 
pri teplote zhruba 1 040 stupňov 
Celzia a keramika tam je zhruba 
dva dni. Hotové vyberiem z pece a 
lepím na ne magnety a nálepky. A 
magnetky na hrad sú hotové.

Čiže, hrad je jednou z inšpirácií, 
aké sú ďalšie?

- Inšpiráciou pri tvorbe je pre 
mňa príroda a kultúrne, historické 
pamiatky, najmä v blízkom okolí. 

Niekedy tvorím intui  vne, inokedy 
podľa želania zákazníkov.

Ponúkate široké spektrum „krea-
 vnych darčekov“, čomu sa ešte 

venujete?
- Moja tvorba má pestrosť v 

použitých materiáloch, no dávam 

prednosť tým prírodným. V súčas-
nos   sa venujem predovšetkým 
tvorbe keramiky, ktorá je nielen 
dekora  vna, ale aj prak  cká. Moje 
práce si môžete pozrieť na webo-
vej stránke www.krea  vnydarcek.
sk, na Facebooku aj Instagrame 
ako „Krea  vny darček“.
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Prevenciou chránime 
a upevňujeme svoje zdravie

Od júna rehabilitácia aj v stredu popoludní
O. Kleinová, noviny@zelpo.sk

Prvoradým poslaním dcérskej spoločnos   ŽP Rehabilitácia s.r.o. je poskytovanie kvalitných reha-
bilitačných služieb zamestnancom Železiarní Podbrezová a jej dcérskych spoločnos  . Mnohí vyhľa-
dávajú rehabilitačné služby žiaľ len vtedy, keď ich už trápia boles   a akonáhle pominú, nepovažujú 
za potrebné ďalej sa venovať svojmu zdraviu. Neuvedomujú si však, že je nesmierne dôležité ne-
vrá  ť sa po odznení boles   do pôvodného stereotypu, ale venovať sa prevencii. A to pla   v každej 
oblas  , ako v práci pri predchádzaní úrazom i v prípade starostlivos   o vlastné telo. Treba vedieť 
vypnúť a oddychovať. V ŽP Rehabilitácia sú v ponuke rôzne relaxačné procedúry, ktoré nesporne 
prispejú k utuženiu vášho zdravia a poskytnú vám možnosť relaxácie a oddychu. V snahe vyjsť v 
ústrety všetkým zamestnancom, už od 1. júna 2021 bude možné využívať rehabilitačno-relaxačné 
služby v stredu popoludní, od 13. do 17. hodiny. Ak bude záujem vyšší, budú k dispozícii aj dva 
dni v týždni v popoludňajších hodinách, so zámerom vyjsť v ústrety aj zamestnancom, ktorí by 
chceli navš  viť rehabilitáciu po pracovnom čase. V tomto a nasledujúcich číslach Podbrezovana 
vám priblížime jednotlivé rehabilitačno-relaxačné procedúry. Pripomíname, že ide o služby, ktoré 
si nevyžadujú odporúčanie lekára a preto ich môže absolvovať každý záujemca, ktorý dodrží bežne 
zaužívané postupy. Nahlásiť sa môžete na telefónnom čísle 2954, prípadne 1512 a preukážete sa 
iden  fi kačnou kartou zamestnanca. 

Zo širokého spektra vám v tomto čísle predstavujeme:

REBOXOVÁ TERAPIA

Rehabilitácia pohybového apa-
rátu pomocou prístroja REBOX 
je vysoko efek  vna v porovnaní s 
klasickými elektroterapeu  ckými 
metódami. Metóda reboxovej te-
rapie bola patentovaná v mnohých 
štátoch vrátane USA a Japonska. 
Rebox je konštruovaný pre ošetre-
nie porúch pohybového aparátu a 
neurologických ochorení. Je efek-
 vny v terapii akútnej  i chronickej 

boles  . Prístroj je užívaný v reha-
bilitačnej a športovej medicíne, 
ortopédii, neurológii. Tradícia od 
roku 1980 a  síce klientov v Eu-
rópe, Ázii a Austrálii sú dôkazom 
jedinečnos   a efek  vity reboxovej 
terapie.

Efekt reboxovej  terapie obvyk-
le nastupuje ihneď po aplikácii 
prístroja. Veľkosť efektu a jeho 
trvania sa odvíja od závažnos   a 
chronicity problému. Ošetrenie 
je bezbolestné a úplne bezpečné. 
Reboxova terapia je realizovaná 
pomocou dvoch liečebných elekt-
ród. Jednu si zákazník drží v dlani 
a druhá je aplikovaná na boles  vé 
miesto, kam sa prenášajú reboxo-
vé prúdy. Behom niekoľkých se-
kúnd dôjde ku korekcii lokálnej aci-
dózy v liečenej oblas   (analge  cký 
efekt), zvýši sa mikrocirkulácia krvi 
a lymfy a je pozorovateľný myore-
laxačný efekt. Tieto tri fyziologické 
efekty sú pozorovateľné obvykle 
ihneď po aplikácii reboxových prú-
dov. Doba aplikácie reboxových 
prúdov je riadená v závislos   na 
osmo  ckých a onko  ckých pome-
roch v tkanivách, spravidla trvá tri 
až päť sekúnd v jednom bode. Re-
boxové prúdy ovplyvnia tkanivo v 
oblas   asi 1,5 cen  metra od bodu 
dotyku. Pri jednej procedúre je Re-

box aplikovaný celkom v dvadsia-
 ch- tridsia  ch bodoch pasívnej, 

aj v ak  vnej (t.j. boles  vej) polohe. 
Prístroj je celosvetovo uznávaný 

v rehabilitačnej a športovej medi-
cíne, fyzioterapii, ortopédii, neuro-
lógii a algeziológii. 

Účinky reboxu:
• analge  cký efekt,
• myorelaxačný (uvoľňujúci spaz-

my kostrového svalstva) efekt,
• an  edematózny efekt. 

V prístroji sú generované špeci-
fi cké elektrické obdĺžnikové impul-
zy s frekvenciou 2 až 4 kilohertze. 
Prúdy sú cez kožu privedené do 
liečenej oblas   dotykom malej ne-
invazívnej liečebnej elektródy, pri-
čom pacient  obyčajne drží v ruke 
druhú valcovitú elektródu, čím 
dochádza k uzavre  u elektrického 
obvodu. Vďaka elektrochemickým 
zmenám v tkanivovom mikropro-

stredí dochádza v liečebnej oblas   
v priebehu niekoľkých sekúnd ku 
korekcii lokálnej acidózy (ústupu 
boles  , analge  cký efekt), zvý-
ši sa mikrocirkulácia  krvi a lymfy 
(zmiernenie opuchu) a je pozoro-
vateľné uvoľnenie svalového na-
pä  a.

Indikácie:
• liečba akútnej a chronickej bo-

les   chrbta, kĺbov, 
• pos  rauma  cké boles  , 
• akútne svalové preťaženie, 
• pri chorobe šliach, 
• osteoartróza, 
• dna, 
• pätové ostrohy, 
• pooperačné boles  , 
• pri rehabilitácii pohybového 

aparátu, 
• pri svalovom hypertonuse a 

spazme, 
• pri obmedzení hybnos  ... 
• urýchľuje hojenie procesov pri 

poranení šliach a pooperačných 
ranách.

Kontraindikácie:
• porušenie kožného krytu (rana, 

vred...), 
• akútny zápal kože alebo podko-

žia, 
• hlboká žilová trombóza, 
• implantované elektrické zaria-

denie (kardios  mulátor, ICD,...),
• v tehotenstve,
• epilepsia, 
• malígne nádorové ochorenie, 
• šok a ďalšie závažné systémové 

patologické stavy.

Jedálny lístok 5. – 11. 7. 2021

Pondelok
Polievka: francúzska, pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina ● Bravčový re-
zeň belehradský, opekané zemiaky, 
uhorka.

Utorok
Polievky: boršč s mäsom, sedliac-
ka, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Kuracie prsia prírodné, 
ryža, cvikla ● Vyprážaný syr s mod-
rou plesňou, zemiaky, brusnicová 
omáčka ● Pestrý cestovinový šalát 
● Bravčové mäso na kari korení so 
zeleninou ● Lievance s džemom ● 
Bageta Ape  to ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: furmanská, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo. 
● Hydinové ražniči, zemiaky, šalát 
● Bravčové mäso na paprike, ces-
tovina ● Držky na diabolský spô-
sob, knedľa ● Zelotofu, pečivo ● 
Losos na masle, dusená zelenina ● 
Muffi  ny s čokoládou, kakao ● Ba-
geta s kuracím mäsom ● Ovocný 
balíček.

Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, póro-
vá s krúpami, pečivo.
● Morčacie prsia plnené špenátom 
a syrom, ryža, šalát ● Bravčová 
pečená krkovička, kapusta, kned-
ľa ● Kuracie stehno na zelenine, 
štuchané zemiaky s cibuľkou ● 
Lahôdkový šalát, pečivo ● Pečené 
zemiaky s paradajkovou omáčkou 
● Žemľovka s tvarohom ● Bageta 
moravská ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: slepačia, kláštorná, peči-
vo.
● Hovädzie mäso na korení, tar-
hoňa, šalát ● Vyprážané kuracie 
stehno, zemiaková kaša, kompót ● 
Baraní guláš, halušky ● Šalát zele-
rový s ananásom, pečivo ● Hubové 
rizoto, uhorkový šalát ● Šúľance s 
makom ● Bageta Gurmán ● Ovoc-
ný balíček.

Sobota
Polievka: oravská fazuľová, pečivo.
● Bravčové stehno záhradnícke, 
ryža, cvikla ● Hovädzie dusené, pa-
radajková omáčka, knedľa ● Bage-
ta s kuracím mäsom.

Nedeľa
Polievka: karfi olová, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, ze-
miaky, uhorka ● Kuracie prsia na 
smotane, cestovina ● Bageta sy-
rová.

Jedálny lístok
12. – 18. 7. 2021

Pondelok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
rascová s vajcom, pečivo.
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa ● Kuracie prsia 
na lesných hríboch, ryža, uhorka 
● Zemiakovo-bryndzové pirohy so 
slaninou ● Bulharský šalát s brav-
čovým mäsom, pečivo ● Špenáto-
vý prívarok, volské oko, zemiaky 
● Kysnutý koláč marhuľový, kakao 
● Bageta s pikantným mäsom ●    
Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: gulášová, krupicová so 
zeleninou, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Bravčový rezeň na rasci, 
tarhoňa, šalát ● Restovaná hydino-
vá pečeň, hrášková ryža, cvikla ● 
Šalát pekinský so šunkou, pečivo 
● Cestoviny s brokolicou a smota-
novou omáčkou ● Hanácke koláče, 
kakao ● Bageta s kuracím mäsom 
● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
tekvicová, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, červe-
ná kapusta, knedľa ● Hovädzí guláš 
mexický, ryža, šalát ● Furmanské 
halušky ● Hydinový šalát, pečivo ● 
Šampiňóny na paprike, cestovina ● 
Buchty na pare s nutelou, maková 
posýpka, kakao ● Bageta Gurmán 
● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: šošovicová kyslá, mrkvo-
vá s pórom, pečivo.
● Bravčové stehno bra  slavské, 
cestovina ● Hovädzí rezeň obaľo-
vaný, zemiaková kaša, šalát ● Tres-
ka na masle, krúpy so zeleninou ● 
Syrové tajomstvo, pečivo ● Kondič-
kový tanier ● Palacinky s džemom 
a čokoládou ● Bageta moravská ● 
Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: držková, roľnícka, pečivo.
● Plnený bravčový závitok, ryža, ša-
lát ● Kuracie stehno na smotane s 
hlivami, knedľa ● Fašírka, paradaj-
ková kapusta, zemiaky ● Grécky ša-
lát, pečivo ● Rezance s tvarohom, 
zakysanka ● Zemiakové knedličky 
čučoriedkové so strúhankou ● Ba-
geta Ape  to ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: hrášková s hubami, peči-
vo.
● Kuracie prsia prírodné, slovenská 
ryža, šalát ● Hovädzia roštenka na 
slanine, zemiaky, čalamáda ● Ba-
geta Gurmán.

Nedeľa
Polievka: kyjevské šči, pečivo.
● Bravčový rezeň na zelenine, 
ryža, uhorka ● Goralská pochúťka, 
knedľa ● Bageta syrová.Ošetrenie je bezbolestné a bezpečné.  Foto: A Nociarová

Rehabilitácia pohybového aparátu prostredníctvom prístroja Rebox je veľmi efek  vna



STRANA    |  ČÍSLO  13/2021WWW.PODBREZOVAN.SK 7

Spomienky
„Keď zomrie mama, slniečko zájde, 
v srdci nám ostane smútok a chlad. 
V tom šírom svete sotva sa nájde, 
kto by jak mamka vedel mať rád.“  
Dňa 24. júna sme si pripomenuli 
piate smutné výročie, čo nás navž-
dy opus  la milovaná manželka, 

maminka, starká a sestra
Mária TRNAVSKÁ z Valaskej.

S láskou a úctou spomínajú manžel, 
dcéry s rodinami, súrodenci a známi

...
Dňa 28. júna uplynie rok od chví-
le, čo nás navždy opus  l náš drahý 
manžel, otec a starý otec

Tibor KALISKÝ z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spo-
lu s nami  chú spomienku.

S láskou a úctou spomíname
...

„Klesli ruky, ktoré ťažko pracovali, 
dotĺklo srdce, ktoré sme milova-
li. S  chol dom, záhrada, dvor, už 
nepočuť jeho hlas a kroky v ňom. 
Odišiel cestou, ktorou ide každý 
sám, len spomienky nechal nám.“
Dňa 28. júna uplynie rok odvtedy, 

ako nás navždy opus  l
Mikuláš PAPAJ z Osrblia.

S láskou spomína manželka Milka a blízka rodina

Súťažte o cenu od DDS Stabilita
***súťažná krížovka***súťažná krížovka***súťažná krížovka***súťažná krížovka***súťažná krížovka***

Opäť sme si pre vás pripravili súťažnú krížovku. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, pošlite znenie tajničky do redakcie Podbrezovana poštou alebo e-mai-
lom, najneskôr do 12. júla. Na jedného z vás čaká vecná cena, ktorú do súťaže venovala DDS Stabilita. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom čísle 
Podbrezovana. V tajničke sa ukrýva citát, ktorého autorom je Warren Buff et, americký priemyselník, investor a fi lantrop.

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbre-
zovana č. 12, kde sa ukrýval citát, 
ktorého autorom je český podni-
kateľ Tomáš Baťa: Boj je podstata 
života. Kto nebojuje, nemôže ani 
vyhrať. 
Z úspešných riešiteľov sme vyžre-
bovali Ing. Jozefa Simana z koľajo-
vej dopravy. Cenu, ktorú do súťa-
že venovala DDS Stabilita, si môže 
prevziať v redakcii, v pracovné dni 
od 7.30 do 15.30 hod. 

Srdečne blahoželáme.

Inzerát
Dobrá zábava na vaše rodinné 
oslavy, fi remné večierky. 0907 
661 346

Murphyho zákony
- Všetko zaberie viac času, než ste 
si mysleli.
- Čím sú letáky v čakárni nudnej-
šie a staršie, tým dlhšie budete 
čakať.
- Keď ste na zastávke o desať 
minút skôr, autobus mešká a na-
opak, keď prídete na zastávku 
presne, autobus išiel o päť minút 
skôr.
- Množstvo traktorov, kombajnov, 
trabantov a iných pomaly idúcich 
áut, ktoré stretnete na jednom 
kilometri cesty, je priamo úmer-
ný tomu, ako veľmi sa ponáhľate.
- Čím viac vieme, tým viac zabú-
dame, čím viac zabúdame, tým 
menej vieme, čím menej vieme, 
tým menej zabúdame, čím menej 
zabúdame, tým viac vieme. Lo-
gický dôsledok: čím menej vieme, 
tým viac vieme.
- Ak sa môže naraz pokaziť nie-
koľko vecí, je isté, že sa pokazí tá, 
ktorá spôsobí najviac škody.

Deň workoholikov
Piaty júl je v kalendári známy predovšetkým ako sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda. Vedeli 
ste, že piateho júla je aj Deň workoholikov?

Workoholici sú ľudia závislí od práce. Predovšetkým sa to týka samostatne zárobkovo 
činných osôb, manažérov a ľudí, ktorí svojou prácou pomáhajú iným. Workoholizmus je 
nega  vny stav, ktorý môže narušiť zdravie a spôsobiť stres, vyčerpanie, preťaženie, nižšiu 
výkonnosť, koncentráciu, odcudzenie od rodiny, priateľov a podobne.

Workoholizmus sa v psychológií často považuje za závislosť, či dokonca duševnú poru-
chu a nie je možné zamieňať ho s pracovitosťou. Kým pracovitý zamestnanec je schopný 
 movej práce a udržiava si rovnováhu medzi prácou a súkromným životom, workoholik to 

zvyčajne nezvláda. Je to pracovne posadnutý jednotlivec, ktorý sa postupne stáva emoci-
onálne „zmrzačený“. Jedným z charakteris  ckých znakov workoholika, hoci nie jediným, 
je nadmerný čas trávený prácou. Ani pre zamestnávateľa nie je workoholik jednoznačnou 
výhrou. Prehnané pracovné nasadenie to  ž často vedie k vyhoreniu a môže mať aj vážne 
zdravotné následky v podobe depresií.

Autor:    
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Naši futbalisti odohrali v júni štyri prípravné zápasy,
počas júla ich čakajú ďalšie tri, aj začiatok ligy

Dňa 26. júna sa v žarnovickej kol-
kárni uskutočnili Majstrovstvá 
Slovenska v kategórii juniorov a 
junioriek do 23 rokov.

V kategórii dievčat si vybojovala 
 tul majsterky Sloven-

ska s výkonom 575 
zvalených kolov Ale-
xandra Duračková z 
TJ Rakovice. Naše dve 
želiezka v ohni, Po-
liaková a Vávrová, na 
cenné kovy nesiahli. 
Obe zhodne zahrali po 
531 kolov a tak doráž-
ka rozhodla o šiestom 
mieste pre Vávrovú a siedmom pre 
Poliakovú.

V kategórii chlapcov máme maj-
stra Slovenska. Vo fi nálovom turna-
ji sa najviac darilo nášmu kolkárovi 
Erikovi Gallovi, ktorý si výkonom 
587 zabezpečil  tul majstra Sloven-
ska v jednotlivcoch na 120 HZ, aj 
v kombinácii s výkonom 1173. Vo 

fi nále hrali ešte dvaja 
naši hráči. Na ôsmom 
mieste skončil Malček 
(542) a na desiatom 
Švantner (539).
Nášho úspešného 
kolkára Erika Galla 
sme oslovili bezpro-
stredne po zisku  tu-
lu majstra Slovenska: 
Erik, toto bol tvoj prvý 

štart v kategórii juniorov a zároveň 
prvý štart na majstrovstvách Slo-

Erik Gallo juniorským majstrom Slovenska

Peter Medveď

Starší žiak Ondrej Hrico vyhral preteky Slovenského pohára v dráhovej cyklis  ke

Erik Gallo sa stal majstrom Slovenska v 
kategórii juniorov do 23 rokov

Futbalis   FK Železiarne Podbrezová pred domácim zápasom pro   FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble

Ing. Pavol Kühnel venska vo farbách Podbrezovej. 
Aké sú tvoje prvé pocity?

- Som veľmi šťastný. Úžasný po-
cit, keď sa vám podarí v mene no-
vého klubu, hneď získať  tul. Toto 
som si nepredstavoval ani vo sne.

Aká bola príprava na  eto maj-
strovstvá?

- Korona veľmi obmedzila mož-
nos   trénovania. Bolo to zložité, 
trénoval som individuálne, behal, 
cvičil v prírode. Akonáhle sa dalo 
hrať v kolkárni, začal som so sys-
tema  ckou prípravou s trénerom 
Ponjavičom. Kvalifi káciu som odo-
hral týždeň pred fi nálovým turna-
jom a odskúšal si tak aj žarnovické 
dráhy (v kvalifi kácii skončil tre   – 
586 kolkov – pozn. autora).

Tohtoročný kolotoč pretekov sa, 
vzhľadom na pandémiu, rozbehol 
s mesačným oneskorením až 1. 
mája. Naši cyklis   absolvovali tri 
kolá Slovenského pohára v hor-
skej cyklis  ke, dve kolá kritérijnej 
ligy, jedno kolo Slovenského po-
hára a jedno kolo Českého pohá-
ra v cestnej cyklis  ke a dve kolá 
Slovenského pohára v dráhovej 
cyklis  ke. 

V horskej cyklis  ke sa najlepšie 
darilo Ma  hiasovi Schwarzbache-
rovi v kategórii kadetov, ktorý zví-
ťazil v 2. kole Slovenského pohára v 
Turčianskych Tepliciach (29. mája) 
aj v 3. kole Slovenského pohára v 
Žarnovici (6. júna). 

V kritériu sa dvakrát pretekalo 
na le  sku v Dolnom Hričove. V pr-
vom kole, ktoré bolo 8. mája, sa v 
kategórii mini chlapci Quído Pokor-
ný umiestnil na druhom mieste. V 
kategórii kadetov zvíťazil Ma  hias 
Schwarzbacher, Samuel Fedor bol 
siedmy a na deviatom mieste fi ni-
šoval Adam Haľak. V druhom kole 
(22. mája) Quído Pokorný (mini 
chlapci) skončil šiesty, starší žiak 

Ondrej Hrico deviaty, kadet Samuel 
Fedor štvrtý a v rovnakej kategórii 
Adam Haľak deviaty. 

Slovenský pohár v cestnej cyklis-
 ke sa konal 5. júna v Suchej nad 

Parnou a v pretekoch jednotlivcov 
s hromadným štartom boli z na-
šich cyklistov opäť najlepší kade  . 
Ma  hias Schwarzbacher zvíťa-
zil, Samuel Fedor prišiel do cieľa 
dvanásty, Juraj Šalko osemnásty a 
Adam Haľak devätnásty. 

Zo štartov na dvoch kolách Slo-
venského pohára v dráhovej cyklis-
 ke, ktoré sa konali v Prešove (15. 

– 16. mája a 26. – 27. júna), sme 
priniesli dve prvé a jedno druhé 
miesto v olympijskom omniu, keď 
zvíťazil kadet Adam Haľak a starší 
žiak Ondrej Hrico, druhé miesto 
pridal kadet Juraj Šalko. Juraj si 
 ež pripísal prvé miesto v disciplí-

ne scratch, vo vylučovacích prete-
koch skončil tre   a v bodovacích 
pretekoch druhý. Jedno víťazstvo 
v bodovacích pretekoch si zapísal 
aj Ondrej Hrico. Pódium tesne ušlo 
v bodovacích pretekoch Jergušovi 
Medveďovi a vo vylučovacích pre-
tekoch Matejovi Švarcovi, keď obi-
dvaja obsadili štvrtú priečku.

Cyklisti úspešne odštartovali novú sezónu

Júnové výsledky 
prípravných zápasov 

19. jún
MŠK Žilina – FK Železiarne Pod-
brezová 4:3 (2:1)
Góly: 38. Sauer, 54. Owusu, 76. 
Ďuriš, 88. Gomola – 31. Galčík, 45. 
a 81. Špyrka.
FK ŽP: Ludha – Kováčik, Bartoš, 
Bakaľa, Straka, Barbora – Ďatko, 
Špyrka, Talakov – Galčík, Pavúk. 
Striedali: Dlubáč, Lupták, Natch-
kebia, Urgela, Belko.

23. jún
FK Železiarne Podbrezová – FC ViOn 
Zlaté Moravce – Vráble 3:1 (2:0)
Góly: 4. Pavúk (11 m), 39. Brezna-
nik, 84. Špyrka – 88. Kyziridis.
FK ŽP: Ludha – Bartoš, Godál, Stra-
ka, Urgela, Lupták, Grendel, Talakov, 
Kukoľ, Breznanik, Pavúk. Striedali: 
Kováčik, Ďatko, Špyrka, Natchke-
bia, Belko, Bakaľa, Barbora.

26. jún
FK Slavoj Trebišov – FK Železiarne 
Podbrezová 1:1 (1:1)
Góly: 5. Begala – 28. Krčula.
*Pre nepriaznivé počasie a nespô-
sobilú hraciu plochu v Širokom duel 
presunutý do Tatranskej Lomnice.
FK ŽP: Danko – Bakaľa, Barbora, 
Ďatko, Talakov, Lupták, Urgela, Ha-
nes, Šarišský, Krčula, Pavúk. Strieda-
li: Dlubáč, Repa, Mielke, Kuhajdík.

26. jún
FK Pohronie – FK Železiarne Pod-
brezová 5:1 (4:1)
Góly: 3. a 30. Blahút, 18. Lačný, 
29. Da Silva, 68. Fadera – 38. Na-
tchkebia.
FK ŽP: Rehák – Godál, Bartoš, Stra-
ka, Kováčik, Kukoľ, Belko, Špyrka, 
Galčík, Natchkebia, Breznanik. Strie-
dali: Gajan, Urgela, Repa.

Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

Dňa 10. júna začali futbalis   FK 
Železiarne Podbrezová prípravu 
na novú sezónu 2021/22, už pod 
vedením nového trénera Romana 
Skuhravého. Pred štartom nové-
ho ročníka druhej ligy mali naši 
futbalis   naplánovaných sedem 
prípravných stretnu  , štyri z nich 
s  hli odohrať počas júna.

V prvom prípravnom zápase nás 
hos  la Žilina. V stretnu   bohatom 
na presné zásahy sme mužstvu 
spod Dubňa podľahli o gól, prehra-
li sme 4:3. O víťazstve domácich sa 
rozhodlo až v závere zápasu, keď sa 
v 88. minúte presadil Gomola.

Druhý prípravný zápas sme 
odohrali v domácej Zelpo aréne, 
kde sme privítali ďalšie mužstvo z 
Fortuna ligy, ktorým bolo FC ViOn 
Zlaté Moravce – Vráble. Zápas sme 
začali výborne a už v 4. minúte 
sme viedli po penalte Pavúka 1:0. 
Druhý gól v prvom polčase pridal 
Breznanik a v závere stretnu  a 
sme dokonca na chvíľu viedli o 
tri góly, keď sa presadil aj Špyrka. 
Hos  a potom upravili v 88. minúte 

na konečných 3:1.
V treťom júnovom stretnu   sme 

nastúpili pro   Trebišovu. Pre ne-
priaznivé počasie a nespôsobilú 
hraciu plochu v Širokom bol na-
koniec duel presunutý do Tatrans-
kej Lomnice. Všetko podstatné sa 
udialo v prvom polčase, keď šli do 
vedenia Trebišovčania, no naši fut-
balis   dokázali vyrovnať zásluhou 
Krčulu. Polčasový stav 1:1 bol na-
koniec aj konečný výsledok.

Štvrtý prípravný zápas sme odo-
hrali v rovnaký deň ako stretnu  e 
pro   Trebišovu. Na svojom ihrisku 
nás privítalo FK Pohronie, ktoré 
už po prvom polčase vyhrávalo 
4:1. Náš jediný gól strelil gruzínsky 
útočník Davit Natchkebia. V Žiari 
nad Hronom sme nakoniec prehra-
li 5:1.

V júli čakajú našich futbalistov 
ešte tri prípravné stretnu  a, ná-
sledne budú 24. júla hrať už prvý 
ligový zápas. Dovtedy nás preveria 
mužstvá MFK Zemplín Michalovce 
(3. júla), ŠKF Sereď (10. júla) a FC 
Petržalka (17. júla). Posledný príp-
ravný zápas pro   Petržalke bude-
me hrať v domácom prostredí.


