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1 2 3 4 5Čo predchádzalo prvé-
mu domácemu zápasu

TV HRONKA bude
vysielať aj u nás

O Coburgovcoch kas-
telán hradu Ľupča

Prázdninová krížovka 
so žrebovaním

Pokračujeme v čitateľ-
skej súťaži

Aj kolkári štartujú 
svoju súťaž

6

Dňa 2. augusta 2014 o17.00 hodine vás pozývame na domáci zápas Fortuna ligy s Duklou Banská Bystrica

V uplynulých týždňoch – pred 
prvým domácim zápasom vo 
Fortuna lige, ktorý sa konal 
19. júla 2014 - bolo na futba-
lovom štadióne veľmi ruš-
no. Historický úspech na-
šich futbalistov priniesol to-

Budúcnosť závisí od výkonnosti hráčov a návštevnosti zápasov

Vynovený futbalový štadión na Kolkárni

Po letnej prestávke sa napl-
no rozbieha príprava kolkárov 
na novú sezónu, avšak na za-
čiatok by ste mohli zhrnúť tú 
predchádzajúcu.
   - Prvou významnou akciou mi-
nulej sezóny bol Svetový pohár 
v srbskom Apatine, obsadili sme 
2. miesto, s ktorým som bol spo-
kojný. V kvalifi kácií sme podali 
výkon, ktorý nám bez problémov 
zabezpečil postup medzi štyri 
najlepšie tímy. V semifi nále sme 
nehrali až tak dobre, ale dokáza-
li sme zodpovednou hrou vyhrať 
proti silnému súperovi. Vo fi nále 
proti nemeckému Zerbstu sme 
hrali veľmi dobre, súper však 
mal „svoj deň“. Hneď v prvých 
dvojiciach si hráči súpera  doká-
zali hodiť svoje osobné maximá, 
čo veľmi ovplyvnilo vývoj zápa-
su a pomohlo jeho ďalším hrá-
čom predvádzať uvoľnenú hru. 
Avšak, aj 2. miesto beriem ako 
úspech. Čo sa týka Ligy maj-
strov, v predchádzajúcich se-

tiž okrem radosti aj nové po-
žiadavky, vyplývajúce z krité-
rií Slovenského futbalového 
zväzu (SFZ). Nakoľko Futbalo-
vý štadión ŽP ŠPORT patrí Že-
leziarňam Podbrezová a.s., o 
prípravách a realizácii sme sa 

zhovárali s členom predsta-
venstva a technickým riadite-
ľom Ing. Ľuborom Schwarzba-
cherom:
Pán riaditeľ, keďže práce na 
rekonštrukcii štadióna sa za-
čali už niekoľko rokov pred 

tým, ako sme vôbec tušili, 
že príde aj deň „D“, priblížite 
nám čo tomu predchádzalo?
   - V rokoch 2011 a 2012  sme 
sa upriamili na skvalitnenie hra-
cej plochy ihriska. Problémom 
bola trvalá vlhkosť trávnika po-

zdĺž postrannej čiary v blízkos-
ti hlavnej (južnej) tribúny. Prí-
čin bolo viac. Nedokonalé od-
vodnenie hlavnej tribúny, ako 
aj hracej plochy, nedostatok sl-
nečných lúčov počas dňa na ce-

Kolkárska sezóna
predo dvermi

zónach sme mali boje o „Final 
Four“ vždy ťažké. Doma sme 
vyhrávali tesným skóre, ale von-
ku sme dokázali vyhrávať stále. 
Tento rok sme po postupe cez 
francúzsky Strasburg narazili na 
chorvátsky Zadar, kde v domá-
com stretnutí vyhrali suverén-
ne 6:2, avšak v odvete sa prvý 
raz stalo, že sme prehrali, vyso-
ko 1:7. Zápas sa mohol skončiť 
pokojne aj 7:1 v náš prospech, 

nakoľko súboje boli veľmi vyrov-
nané, lenže kolkáreň a atmosfé-
ra nedovolila hráčom spraviť tie 
detaily ktoré boli potrebné na ví-
ťazstvo. Nakoniec, prvýkrát po 3 
rokoch sme sa nezúčastnili fi ná-
lového turnaja. V slovenskej lige 
nie je čo komentovať nakoľko 
výsledky hovoria za všetko - su-
verénne 1. a 2. miesto v extrali-
ge mužov, dorastenci sa stali vi-
cemajstrami Slovenska a C tím 
obsadil 3. miesto v 1. lige - vý-
chod.
Aké sú plány prípravy v let-
nom období, keď ešte nepre-
biehajú súťaže?
   - Tak, ako po minulé roky za-
číname so spoločnou prípra-
vou koncom júla a sústredíme 
ju na najbližšie dôležité podu-
jatie - Svetový pohár. Tento rok 
sa koná v rakúskom Koblachu. 
Začíname kondičným a kolkár-
skym testovaním, nasleduje prí-
prava na turnaj ŽP Cup, po kto-

Futbalový štadión ŽP ŠPORT na Kolkárni pripravený privítať divákov prvého zápasu vo Fortuna Lige na domácej pôde – 19. júla 2014.                               Foto: I. Kardhordová

(Pokrač. na str. 2-3)

(Pokrač. na str. 8)

Miloš Ponjavič – 52 ročný 
rodák z Gorneho Milanov-
ca v Srbsku, profesor Be-
lehradskej univerzity, ktorý 
sa kolkom venuje od skon-
čenia svojej atletickej karié-
ry. Ako tréner dokázal zís-
kať do svojej zbierky 2 ti-
tuly majstrov sveta v druž-
stvách, víťazstvo v Sveto-
vom pohári, dve víťazstvá 
v Lige majstrov a veľa ďal-
ších medailí z vrcholných 
podujatí vo svete. 
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Pôvodná strecha na hlavnej tribúne (aj prívodné visiace 
elektrokáble) - november 2011.

Foto: Ľ. Schwarzbacher

Vŕtacia súprava na dodatočné odvodnenie ihriska v oblasti tie-
nenia hlavnej tribúny - august 2012.

Foto: Ľ. Schwarzbacher

Vysúvateľná strecha hlavnej tribúny (na obrázku odsunu-
tá) - júl 2014.

Foto: I. Kardhordová

Po demontáži krytiny fi xnej strechy - december 2013.
Foto: Ľ. Schwarzbacher

lej hracej ploche ihriska. Prvým 
krokom bolo vylepšenie odvod-
nenia strechy hlavnej tribúny. Na 
prelome rokov 2011- 2012 sme 
pokračovali odstráne-
ním vysokých stromov - 
hlavne topoľov, ktoré tie-
nili takmer polovicu hra-
cej plochy v popoludňaj-
ších hodinách. Nasledo-
valo zdokonalenie od-
vodnenia hracej plochy, 
hlavne južnej časti ih-
riska. 
   Vrátim sa trochu do histórie - v 
roku 1995, pri úplnej obnove prí-
rodného trávnika s novým sys-
témom odvodnenia a zavlažo-
vania  ihriska, bola zabudovaná 
do podložia oceliarenská troska. 
Vtedy neboli ešte dostatočne 
známe jej fyzikálno-chemické a 
iné vlastnosti. Postupom času 
troska čiastočne prestala plniť 
svoju odvodňovaciu úlohu a daž-
ďová voda už nestekala doko-

nale do odvodňovacích kanálov. 
Opätovná úplná výmena trávnika 
a spodných vrstiev neprichádza-
la do úvahy. Hľadali sme iný, lac-
nejší  spôsob zlepšenia odvod-

nenia južnej časti hracej 
plochy. Rozhodli sme 
sa pre technológiu po-
užívanú v geologických 
prieskumoch – duté vŕ-
tanie. Na hracej ploche 
v auguste 2012 sme vy-
tvorili „raster“ pravidel-
ných odvodňovacích vr-

tov vo vzdialenosti vždy 1x1 me-
ter (tesne pri postrannej čiare) 
a 2x2 metre smerom do stre-
du ihriska.Celkove sme navŕta-
li 789 vrtov, každý mal priemer 
112 milimetrov a vo vnútri vy-
branej trosky sme vytvorili špe-
ciálny drenážny systém. Dosiah-
li sme pri skúške rýchlosť odvod-
nenia 20 litrov za 15 sekúnd. Do 
vrchnej časti vrtu sme naspäť 
vložili vyrezanú vrstvu trávni-
ka - „okrúhle drny“ a o týždeň už 

nebolo odvodnenie vôbec vidieť. 
Zostalo len podrobne zachytené 
na našich archívnych výkresoch.
Dosiahli ste tým požadovaný 
efekt?
   - Čo sa týka odvodnenia áno, 
ale čo sa týka kvality trávnatého 
povrchu, ešte nie. Každý dobrý 
hospodár vie, že na rast trávy 
sú potrebné slnečné lúče. Keď 
prídete na štadión počas slneč-
ného dňa vidíte, kde dopadajú 
lúče a kde je tieň. V tento kon-
krétny deň však neviete, ako je 
to počas dní v rôznych ročných 
obdobiach, nakoľko slnko svie-
ti vždy z iného uhla. Pristúpili 

sme preto k analýze tieňov, tzv. 
„tieňohre“. Počas celého jedné-
ho roka sme vo vopred zvole-
ných obdobiach a dňoch (o 9., 
11., 13. a 15. hodine) kontrolo-
vali pohyb tieňa hlavnej tribúny. 
Fotili sme vždy z jedného miesta 
tribúny, zamerali tieň a zakresli-
li. Zistili sme, že pozdĺž postran-
nej čiary je takmer stále tieň v 
šírke zhruba 8 metrov, hlavne v 
jarnom období, kedy je potreb-
né slnka čo najviac. Na základe 
tohto poznatku sme sa rozhod-
li tiene odstrániť návrhom odsú-
vateľnej strechy hlavnej tribúny. 

(Dokonč. na str. 3)
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Stavebné práce na opornom múre a pätkách na uchytenie novej tribúny sektoru hostí – jún 2014.   
Foto: I. Kardhordová

Sektor hostí má kapacitu 280 sediacich divákov, s osobitným vstupom na štadión – júl 2014.
Foto: I. Kardhordová

V tomto funkčnom období boli vymenovaní za prodeka-
nov Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

doc. Ing. Jozef Malik, CSc. - prodekan pre ro zvoj

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. - prodekanka pre Bc. a Ing. 
štúdium

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. - prodekan pre vedecké 
činnosti a doktorandské štúdium

Neprehliadnite!

Technicky je to komplikova-
ná vec, nakoľko tribúna má dĺž-
ku 60 metrov a šírku 30 metrov. 
Aby sme odstránili tieň, bolo nut-
né 60 metrov dĺžky a 15 metrov 
šírky tribúny zasunúť nad 15 met-
rov stabilnej časti strechy tribúny. 
Teraz slnko svieti na celú hraciu 
plochu. Navyše, týmto riešením 
sme dosiahli zároveň presvetle-
nie tribúny a estetický efekt. Sys-
tém otvárania strechy funguje v 
piatich sekciách a do minúty sa 
celá strecha otvorí. Nepoznám 
na Slovensku futbalový štadión, 
ktorý by mal zasúvaciu strechu.
A prišli ďalšie úlohy, súvisiace 
so splnením kritérií SFZ  pre 
štadióny Fortuna ligy.
   - Začiatkom mája tohto roku 
bolo už jasné, že budeme po-
stupovať do prvej ligy a pre-
to sme sa museli okamžite za-
čať zaoberať tým, aby sme pri-
pravili podmienky na uskutočne-
nie prvého zápasu. Viackrát sme 
prepracovali celkovú koncepciu 
toho, čo je potrebné urobiť, aby 
boli splnené všetky kritériá. Sa-
mozrejme, za dva mesiace ich 
nie je možné všetky naplniť a tak 
sme dostali aj časovú výnimku. 
Niektoré kritériá sme však mu-
seli nevyhnutne splniť.
Čo bolo najzložitejšie?
   - Určite zabezpečenie sa-
mostatného vstupu na štadión  
a vybudovanie oddelenej tribúny 
hostí so sociálnym zariadením 
a bufetom. Návrhov na miesto 
vstupu a trasu bolo viac. Nako-
niec sme našli riešenie najkrat-
šou cestou na štadión z verej-
nej komunikácie. Spracovanie  
dokumentácie sa robilo z dôvo-
du nedostatku času paralelne so 
stavebnými prácami a montáž 
oceľovej konštrukcie schodiska 
a prístupovej komunikácie skon-
čila deň pred prvým zápasom. 
Problematické bolo aj vybudova-
nie novej tribúny hostí len na se-

denie. Nakoľko sektory na stá-
tie už na štadióne byť nesmú, 
rozhodli sme sa využiť priestor 
takéhoto sektora na západnej 
strane pre tribúnu hostí. Návrh a 
výrobu vlastnej tribúny sme zve-
rili istej bratislavskej fi rme, mon-
táž tribúny uskutočňovala žilin-
ská fi rma, ktorá vyrábala a mon-
tovala aj vstupné schody, dodáv-
ku a montáž sedačiek robil ich 
výrobca. Posledné úpravy boli 
ešte robené dvadsaťštyri hodín 
pred prvým zápasom.
   Podľa predpisov musí mať 
sektor hostí vyhradenú minimál-
ne 5 percentnú kapacitu celého 
štadióna. My sme túto povinnosť 
ďaleko prekročili novou tribúnou 
pre takmer 300 sediacich divá-
kov. Má dva samostatné vstupy 
a sektor oddeľuje od domácich 
fanúšikov špeciálna priehľadná 
polykarbónová stena „SAPHIR“, 
odolná voči vandalizmu, aj spre-
jerom. Na východnej strane sme 
pôvodný sektor na státie prekryli 
veľkou reklamou Železiarní Pod-
brezová.
V uplynulých týždňoch však 
ruch neutíchal ani na hlavnej 
tribúne a v jej okolí.
   - Na hlavnej tribúne sme po-
opravovali všetky schody, obno-
vili nátery oceľových konštruk-
cií, betónových plôch, prehni-
té drevené lavice boli vymene-
né a všetky drevené lavice na 
sedenie natreté. Vybudovali sa 
nové priestory pre stacionár-
ne televízne kamery. Obnovili 
sme oplotenia, okolie hlavnej tri-
búny bolo vyčistené od nežiadu-
cich drevín a kríkov. Odstráne-
né boli aj všetky visiace  káble 
medzi sociálnou budovou a tri-
búnou. Práce si vyžiadali aj prí-
stup ťažkej techniky a preto bolo 
potrebné urobiť dočasnú prístu-
povú cestu. Aj hlavný vstup na 
štadión prešiel obnovou. Úpra-
vy sa udiali aj v okolí kúpaliska. 
    Ešte vybudujeme na tejto tri-

búne riadiaci velín, komentátor-
ské miesta, miesta pre médiá.
Prípravy na Fortuna ligu si vy-
žiadali úpravy aj na malej tri-
búne?
   - V tejto fáze sme rozšírili ka-
pacitu sedačiek vo VIP sektore, 
sociálne zariadenie. Už prvý zá-
pas ukázal, že vnútorné priesto-
ry pod tribúnou VIP zóny kapa-
citne nevyhovujú. Do budúcnosti 
preto uvažujeme o rozšírení tri-
búny o dva moduly západným, 
aj východným smerom. Zároveň 
by sme vizuálne zjednotili stre-
chu malej s hlavnou tribúnou.
Ani po prvom zápase však 
práce neskončili.
   - Už na druhý domáci zápas 
budeme mať v sektore hostí k 
dispozícii bufet, aj sociálne za-
riadenia a úplne zrušíme pôvod-
ný sektor hostí na hlavnej tribú-
ne, ktorý je už bezpredmetný. 
Dokončujeme ešte niektoré de-
taily.
Na čo sa vzťahujú výnimky?

   - Hlavne na umelé osvetlenie 
ihriska a niektoré ďalšie, napr. 
na priestory v budove šatní.
Spomínate umelé osvetlenie. 
Máte už predstavu, aké bude?
   - Umelé osvetlenie hracej plo-
chy je nevyhnutnou podmien-
kou pre každý štadión Fortuna 
ligy. Parametre musia byť spl-
nené tak, že svietivosť musí do-
siahnuť až 1 200 luxov v prípa-
de zápasov na medzinárodnej 
úrovni. Je to podmienka UEFA, 
súvisiaca s televíznym preno-
som prostredníctvom stacionár-
nych kamier. Futbalové stretnu-
tia na národnej úrovni, priateľ-
ské zápasy, tréningy..., vyžadu-
jú nižšiu intenzitu osvetlenia. Je 
preto potrebné zabezpečiť ume-
lé osvetlenie, schopné „skoko-
vite“ meniť intenzitu osvetlenia, 
s dosiahnutím potrebných pa-
rametrov. Vzhľadom na skutoč-
nosť, že k prvému zápasu sme 
vybudovali všetky inžinierske 
trasy, v budúcnosti už nemusí-
me z tohto titulu rozkopávať oko-
lie ihriska. Potrebné je však vy-
budovať základy štyroch stožia-
rov, ktoré musia byť  minimál-
ne 36 metrov vysoké, trochu na-
klonené nad hraciu plochu. Na-
vrhnuté sú stožiare priehradovej 
konštrukcie, s využitím rúr z pro-
dukcie našej fi rmy. 
Sú na požadovaný výkon do-

statočne dimenzované prívo-
dy elektrickej energie na šta-
dión?
  - Nie. Prívod elektriny k umelé-
mu osvetleniu musí byť nový a je 
navrhnutý z trafostanice pri bu-
dove ŽP Informatika, kde máme 
dostatočnú výkonovú rezervu aj 
na tento účel.
Hovorili sme o nevyhnutných 
krokoch, o výnimkách, ale vraj 
uvažujete aj o niečom nad-
štandardnom, čo predpisy ne-
určujú...
   - Náš futbalový štadión je vsa-
dený do krásnej prírody horské-
ho prostredia v nadmorskej výš-
ke 476 metrov. Počasie býva u 
nás drsnejšie ako inde na Slo-
vensku a tak sme už pri výstav-
be nového odprášenia pecí EAF 
a LF uvažovali o využití časti od-
padového tepla aj na vykurova-
nie  prírodného trávnika, hlavne 
v prechodnom období.
Máte za sebou neuveriteľné 
množstvo práce, ktoré si za-
slúži obdiv, ale mnoho jej vás 
ešte čaká. Aká je vaša časová 
predstava o realizácii ďalších 
krokov?
   - Koncepciu síce pripravenú 
máme, ale všetko závisí v prvom 
rade od výkonnosti našich prvo-
ligových hráčov a návštevnosti 
ich domácich zápasov. 

Zhovárala sa O. Kleinová
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Otázka 12. kola
Kedy zanikla doprava parnými rušňami v podbrezovských 
železiarňach?

Súťažný text č. 12

Rok 2014 je 70. ročníkom nepretržitého vydávania Podbrezovana. Významné jubileum 
pripadne na 23. december. Dovtedy bude trvať aj naša čitateľská súťaž. Dozviete sa 
v nej mnoho nových zaujímavostí a keď budete texty pozorne čítať, nájdete v nich aj od-
poveď na otázku. Kupón si vystrihnite a vypíšte údaje, aj správnu odpoveď a do desia-
tich dní od vydania pošlite do redakcie. Pravidlá umožňujú použiť trikrát náhradný ku-
pón. Na konci bude zaujímavá odmena, ktorá môže byť práve vaša. 

   Od otvorenia prevádzky úz-
korozchodnej závodnej  želez-
nice, jedinej v širokom – ďa-
lekom okolí, spájajúcej závod 
v Podbrezovej so starým závo-
dom v Hronci, uplynie 25. sep-
tembra 135 rokov. Pri pátra-
ní po lokomotívach, s ktorými 
sa vtedy jazdilo, objavil sa vý-
robca lokomotív fi rma Kachel-
mann a syn, Vyhne. Malá stro-
járeň, ktorá vznikla na zákla-
de stredovekého hámra, v júli 
1878 získala v silnej konkuren-
cii so známymi výrobcami loko-
motív ponuku podbrezovských 
železiarní na dodávky lokomo-
tív pre závodnú železnicu. Ku-
riozitou, spojenou s prvými „Ka-
chelmannkami vyrobenými pre 
Podbrezovú, bola ich dopra-
va do Podbrezovej. Normál-
norozchodná trať vtedy konči-
la v Banskej Bystrici a strojá-
reň vo Vyhniach nemala vlečku 
k štátnej železnici. Dve sedem-
tonové lokomotívy preto z vý-
robného závodu k bývalej Uhor-
skej severnej dráhe a z Ban-
skej Bystrice do Podbrezovej 
dopravili po vtedajších cestách 
volskými a konskými záprah-
mi. Prvé vlaky z  Podbrezovej 
do Hronca ťahali uvedené loko-
motívy domácej výroby, pome-
nované po priekopníkoch hut-
níckej výroby v Uhorsku „Antal 
Pech“ a „Antal Kerpely“. V roku 
1884 pribudla ďalšia „Kachel-
mannka“ pomenovaná „Vaykay 
Karoly“. S novovybudovanou 
železničnou traťou do Podbre-
zovej bol závod spojený vleč-

Stará Kachelmannka – jedna z prvých v podbrezovských železiarňach. Zo strojární Vyhne boli 
dodané spolu štyri.                                                                                          Foto: archív HM ŽP 

Lokomotíva vyrobená v roku 1902. Na snímke v popredí opravárenská čata – záber z 50 – tych 
rokov minulého storočia.                                                                                 Foto: Archív HM ŽP

   Za deň vzniku železnice na Slovensku sa považuje 21. au-
gust 1848, kedy prišiel na Slovensko, do Bratislavy, prvý par-
ný vlak. V roku 1840 bol otvorený prvý úsek konskej železni-
ce z Bratislavy do Svätého Jura. Najšpičkovejšie obdobie pre 
železnice nielen na Slovensku, ale aj v Európe, bolo na pre-
lome 19. a 20. storočia. Vtedy bola železnica na vrchole tech-
niky a nebola ohrozená cestnou a inou dopravou. Na Sloven-
sku sa podarilo zachovať 150 rušňov a vozňov. Zbierka par-
ných lokomotív obsahuje 30 kusov, z toho je zreštaurovaná 
viac ako polovica, asi osem z nich jazdí.

Bude vás zaujímať

kou. Jej obsluhu až do začiat-
ku 20. storočia zabezpečovala 
štátna dráha. Pre dopravu že-
leza z Tisovca už od roku 1896 
boli obidve miesta spojené že-
leznicou s ozubenými úsekmi, 
na ktorých jazdili vtedy najväč-
šie ozubnicové lokomotívy sve-
ta, dodané rakúskou lokomo-
tívkou vo Floridsdorfe. V úse-
ku Podbrezová – Chvatimech 
viedla vtedy nová železnica pa-
ralelne s pôvodnou, úzkoroz-
chodnou závodnou železni-
cou. Jubileum otvorenia úzko-
rozchodnej železnice je rovna-
kým jubileom výroby prvej par-
nej lokomotívy na území býva-
lého Česko - Slovenska.
   Na prelome rokov 1970 - 80 
vrcholil zánik prevádzky par-
ných rušňov na tratiach Česko-
slovenskej dopravy. Na priemy-
selných i lesných železniciach 
sa začali objavovať sporadicky 
hlasy i snahy o fyzické zacho-
vanie vyraďovaných parných 
rušňov pred ich zošrotovaním,  
ako vzácnych a technicky uni-
kátnych pamiatok.
   Počas ďalšieho desaťročia sa 
sformovala okolo 2-3 jednotliv-
cov skupina amatérskych nad-
šencov z celej republiky, ktorí 
prejavovali veľký záujem o zá-
chranu vyradených parných 
rušňov normálneho rozcho-
du i úzkorozchodných. V pod-
brezovských železiarňach pre-
vádzkovala koľajová dopra-
va parnú trakciu do roku 1984. 
A tak začali pracovníci vnútro-
podnikovej dopravy spolupra-
covať s nadšencami, ako pra-
covníci Múzea kysuckej dediny 

v Novej Bystrici – Vychylovke, 
ktorým patrí železnička Kysuc-
kého skanzenu, pracovníkmi 
Pamätníka železničnej dopra-
vy na Slovensku, Slovenského 

poľnohospodárskeho múzea  
a v neposlednom rade aj s roz-
rastajúcim sa strediskom Čier-
nohronskej železničky v Čier-
nom Balogu. Doslova sizyfov-
ská práca zanietených ľudí, bo-
jujúca s byrokratickou mašiné-
riou a likvidomániou už vyrade-
ných lesných a priemyselných 
železníc a k nim prináležiacich 

parných rušňov, vozňov i ďal-
šieho zariadenia, začala po-
stupne zaznamenávať úspe-
chy. Nepochybne aj vďaka po-
chopeniu tých, ktorí videli zmy-
sel tejto činnosti.
   V podbrezovských železiar-
ňach  boli v tom čase vykona-
né stredné a generálne opra-
vy parných rušňov – v roku 
1978  úzkorozchodného parné-
ho rušňa pre Kysucký skanzen, 
v roku 1981 oprava normál-
norozchodného parného ruš-
ňa radu 310.433 a v roku 1984 
radu 422. 0108 pre Pamätník 
železničnej dopravy na Slo-
vensku. V rokoch 1987 – 1990 
postupne boli opravené tri úz-
korozchodné parné rušne pre 

SPM Nitra Agrokomplex, v roku 
1990 opravili úzkorozchodný 
parný rušeň pre Čiernohronskú 
železničku Čierny Balog. 
   Naši dopraváci pri tejto prá-
ci dokázali svoju vysokú odbor-
nú úroveň a remeselné maj-
strovstvo. Následné využíva-
nie a prevádzkovanie úzkoroz-
chodných parných a motoro-
vých rušňov potvrdilo prezie-
ravosť otcov myšlienky ich zá-
chrany. Medzi zanietencov z ra-
dov zamestnancov  Železiarní 
Podbrezová, ktorí sa zaslúžili 
o záchranu parných rušňov pat-
ril nesporne Miko Koričanský.

O. Kleinová
Zdroj: Ing. K. Zeithammer, Pod-
brezovan 1986



   Coburg je pôvodné meno kop-
ca, na ktorom stojí jeden s naj-
starších a najkrajších hradov v 
Nemecku, ktorý bol správnym 
centrom rovnomenného voj-
vodstva. Z pohľadu historické-
ho vývoja nemalo centrum vý-
znamnú  politickú silu a v štruk-
túre nemeckých štátov patri-
lo k tým slabším. Kniežatstvo 
postupom času začalo terito-
riálne rásť, čím nastal vzostup 
mocenskej autority jednotlivých 
príslušníkov vládnuceho rodu. 
Je fascinujúce, že najväčší po-
tenciál dosiahli v priebehu 19. 
storočia, ktoré je povestné na-
stupujúcim kapitalizmom a od-
chodom monarchistických spô-
sobov. Vďaka premyslenej so-
bášnej politike sa nevýznam-
ný rod rozšíril na viacero tró-
nov  v Európe a dokonca aj 
mimo nej. Vzostup rodu nastal 
v roku 1796, keď dcéra Fran-
tiška Fridricha Anton von Sach-
sen - Coburg - Saalfeld bola zo-
sobášená s Konštantínom Pav-
lovičom, bratom ruského cára 
Alexandra I. Tento zväzok spus-
til lavínu ďalších vydajov devia-
tich potomkov Františka Fridri-
cha a ich cesta už viedla priamo 
na kráľovské tróny, alebo aspoň 
do ich blízkosti. Hlavou rodu sa 
po smrti otca stal najstarší syn 
Ernst I., ktorý bravúrne zvlá-
dol obdobie napoleonských vo-
jen a ochránil malé vojvodstvo 
pred skazou. Najvýznamnej-
ším predstaviteľom rodu však 
bol jeho brat Leopold. V roku 

1816 sa oženil s anglickou prin-
ceznou, dcérou kráľa Juraja 
IV. V tom čase sa pošuškáva-
lo, že princezná kvôli Leopoldo-
vi dala košom oranžskému prin-
covi, ktorý bol zároveň panov-
ník zjednoteného Nizozemska. 
Možno bol dôvod aj v tom, že 
Leopold bol považovaný za naj-
príťažlivejšieho muža tých čias. 
Ich šťastie netrvalo dlho, preto-
že jeho manželka umrela a zá-
roveň tým pochovala jeho sen 
o britskej korune. Leopold po-
silnený týmto neúspechom ne-
zaháľal a v krátkej dobe sa mu 
podarilo zinscenovať svadbu 
svojej sestry Márie Lujzy Viktó-

rie s vojvodom z Kentu. V tomto 
manželstve sa neskôr narodila 
britská kráľovná Viktória, ktorá 
veľmi úspešne vládla Británii až 
do roku 1901. Tu niekde začal 
vznikať prívlastok, ktorým bol 

Leopold označovaný za „výrob-
cu európskych kráľov“. Po ústu-
pe z Veľkej Británie si robil vy-
hliadky na grécky trón, ale na-
koniec bol v roku 1831 zvolený  
za prvého belgického kráľa pod 
menom Leopold I. Týmto aktom 
sa stal prvým panovníkom, kto-
rého v priamych voľbách zvo-
lil ľud. Novovzniknutý štát mal 
štatút konštitučnej monarchie, 
čo znamenalo, že Leopold pri-
sahal vernosť ústave a samo-
zrejme jej znením sa musel ria-
diť. Jedným z jeho posledných 
významných krokov bol vydaj 
dcéry Charlotty za mexického 
cisára Maximiliána, habsbur-
ského arcivojvodu a brata ra-
kúskeho cisára Františka Joze-
fa I. Nebol to však najsprávnejší 
krok, nakoľko Maximilián bol v 
dôsledku prevratu v Mexiku po-
pravený, čo spôsobilo zdravot-
né problémy jeho manželke. Tá 
sa z tohto činu pomiatla a až do 
svojej smrti bola živým svedec-
tvom neúspechu Habsburgov-
cov pri expanzii za hranice Eu-
rópy. Zmienené historické uda-
losti sú len malou časťou opi-
su manželských väzieb, ktorými 
Coburgovci prenikali do európ-
skej politiky. Nové štáty,  ktoré 
vznikali na národnom princípe,  
boli živnou pôdou  pre prísluš-
níkov coburgovskej famílie. V 
priebehu troch generácií sa rod 
Coburg stal najváženejšou dy-
nastiou a svojimi väzbami spojil 
britskú ríšu s Bulharskom, Bel-
gicko s Talianskom, Rumun-

sko a Nórsko, Rusko s Nemec-
kom, Rakúsko - Uhorsko s Por-
tugalskom, Mexikom, Brazíliou 
a Španielskom. Rozsiahla sieť 
rodu vnášala do mysle mno-
hých osobností danej doby uto-
pistické myšlienky na mierové 

riešenie konfl iktov a zjednote-
nia Európy prostredníctvom tej-
to dynastie. 
   Ako som už spomenul, hlb-
šie sa budeme venovať uhor-
sko-katolíckej vetve Coburgov-
cov, ktorej zakladateľom bol 
Ferdinand Juraj Coburg. Ten 
sa v roku 1817 oženil s Antó-
niou Koháryovou, ktorá bola 
dedičkou najbohatšieho šľach-
tického rodu v Uhorsku. Pre 
nás sú Koháryovci zaujímaví 
tým, že skupovaním a výstav-
bou nových ťažiarsko-spraco-
vateľských prevádzok založi-

li vlastný rodinný železiarsky 
komplex. Tvorili ho železiarne 
v okolí Šumiaca, Vaľkovne, Po-
horelej a Závadky nad Hronom. 
Komplex poznáme aj pod ná-
zvom Pohorelský, podľa sídla 
správy. Môžeme spomenúť, že 
v Červenej Skale sa nachádza-
la vysoká pec, oceľový a per-
ličkový hámor, skujňovacie a 
ohrievacie vyhne. Unikátom bol 
jediný hámor na výrobu kôs v 
Uhorsku. No bol to len zlomok 
z majetku rodu. Na muránskom 
panstve napríklad popri ťaž-
be železa obnovili ťažbu medi 
a striebra, vybudovali manu-
faktúru na výrobu kameninové-
ho riadu, sprevádzkovali papie-
reň a vybudovali pec na tavenie 
železnej rudy, i jeden väčší há-
mor. Okrem nerastného bohat-
stva využívali lesný potenciál, 
bohaté zdroje vodnej energie a 
netreba zabudnúť ani na lacnú 
poddanskú pracovnú silu. Co-
burgovcom sa neskôr tieto ma-
jetky podarilo rozšíriť a pozdvih-
núť na vyššiu úroveň, ale o tom 
v 2. kapitole.

Mgr. Vladimír Homola,
kastelán hradu Ľupča

Zdroje:
Štátny archív BB, fond: Rodový 
archív Coburg-Kohary
Roman Holec: Coburgovci a 
Slovensko, 2010
Katarína Burkovská: Bulharský 
cár Ferdinand I. oslávil svoje 
80. narodeniny v Banskej Bys-
trici, 2008
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   Televízia Hronka,  ako programová služba spoločnosti Hronka Production s.r.o ., sa 
stala mediálnym partnerom Futbalového oddielu ŽP Šport Podbrezová. Vysiela na zá-
klade pridelenej licencie Radou pre vysielanie a retransmisiu v štandarde digitálneho 
príjmu DVB-T, DVB-S, DVB-C a DVB-H. TV Hronka vysiela 24 hodín denne. Premiéra re-
lácií je denne (okrem víkendu) od 17.00 do 18.00 hod. Táto hodinová relácia sa v progra-
movej slučke reprízuje 23 krát, tzn. že diváci môžu kedykoľvek v priebehu dňa dostať 
ucelený prehľad o dennom dianí v regióne. TV Hronka v súčasnosti vysiela viac ako 10 
vlastných autorských relácií, ako aj relácie dodané.
   V programovej ponuke TV Hronka sa budú pravidelne objavovať video - zostrihy 
z domácich futbalových zápasov FO ŽP Šport Podbrezová, rozhovory s hráčmi, tréner-
mi a funkcionármi klubu i ďalšie novinky. Rovnako budete môcť na TV Hronka sledo-
vať aj reportáže zo života spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. a jej dcérskych spo-
ločností. 
   TV Hronka bude v Brezne vysielať od 1. augusta 2014 na 29 kanáli a v Podbrezovej 
na 24 kanáli.

   Vráťme sa návštevou posledného bulharského cára Si-
meona II.  k histórii tohto významného rodu. Naše sloven-
ské dejiny často vnímame len ako dejiny územia,  v kto-
rom žijeme. Takýto pohľad je izolovaný, pretože sloven-
ský národ bol väčšinou súčasťou väčších štátnych cel-
kov a preto pohľad na dejiny nesmie byť obmedzený  
len na náš priestor. Naše dejiny sa musíme pokúsiť vní-
mať v kontexte širšom, iba tak sa dopracujeme k reálne-
mu poznaniu našej minulosti. Preto ma teší, že vás mô-
žem v seriáli článkov oboznámiť  s dejinami rodu Cobur-
govcov. Tento šľachtický rod  politicko-mocensky utváral 
dejiny viacerých štátov a tie najužšie väzby mal aj so Slo-
venskom, najmä prostredníctvom bulharského cára Ferdi-
nanda I. Osudy Coburgovcov sú pre nás zaujímavé aj tým, 
že prostredníctvom koháryovskej vetvy sa k ním dostali 
viaceré horehronské železiarske podniky.

1. časť: Pôvod, dynastia, ovládnutie Európy

COBURGOVCI

Na budove odboru technického a investičného rozvoja každý rok, v 
nevýhodných podmienkach ventilátora na 2. poschodí, odchovajú so-
kolíky svoje mláďatá. Tohto roku výnimočne až dve, ktoré sa majú k 
svetu. Je krásne každý rok sledovať ako sa točí kolobeh ich života. 
Podľa ornitológov, ktorí ich sledovali ďalekohľadom, ide o sokola my-
šiara alebo pustovku obyčajnú (dravca z čeľade sokolovitých).  
Text: J. Rafayová,                                                       Foto:  M. Sladký

TV Hronka sa stáva
mediálnym partnerom

FO ŽP Šport
Podbrezová

Hrad Coburg v Nemecku

Leopold I

Ferdinand Juraj Coburg
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Zdravie máš len jedno

Jedálny lístok
4. - 10. 8. 2014

Jedálny lístok
11. - 18. 8. 2014

V lete lieči slnko a zdravá strava

Pondelok
Polievky: zeleninová s rajba-
ničkou, slovenská šajtľava, 
pečivo.
● Bravčový rezeň na hubách, 
ryža, šalát ● Hovädzí guláš 
maďarský, knedľa ● Zemia-
kové knedličky s údeným mä-
som, kapusta ● Grécky šalát, 
pečivo ● Kuracie prsia s pln-
kou, zeleninová obloha ● Pa-
lacinky s nutelou ● Bageta 
Apetito ● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: fazuľová kyslá, po-
hronská, pečivo.
● Husárska roláda, zemia-
ky, čalamáda ● Pečené ku-
racie stehno, tarhoňa, kom-
pót ● Tortelíny so šunkou, 
syrová omáčka ● Windsor-
ský šalát, pečivo ● Zemiako-
vý paprikáš, paradajkový ša-
lát ● Ryžový nákyp s ovocím 
● Bageta Gurmán ● Vypráža-
né kuracie stehno v cestíčku, 
pečivo.
Streda
Polievky: stupavská zabíjač-
ková, krupicová so zeleni-
nou, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● 
Morčací rezeň prírodný, ryža, 
šalát ● Špenátové listy s hli-
vami, opekané zemiaky ● Ša-
lát cestovinový s kapiou a sa-
lámou  ● Zapekaný bravčo-
vý rezeň so syrom, zelenino-
vá obloha ● Buchty na pare 
s lekvárom, kakaová posýp-
ka, kakao ● Bageta morav-
ská ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: prešporská, goral-
ská, pečivo.
● Hovädzia pečienka mi-
lánska, cestovina ● Vyprá-
žaný kurací rezeň furman-
ský, zemiaková kaša, uhor-
ka ● Klužská kapusta ● Ša-
lát parížsky, pečivo ● Opeka-
né tofu, hrachová kaša, vol-
ské oko, uhorka ● Žemľovka 
s tvarohom ● Celozrnná ba-
geta syrová ● Pečená brav-
čová krkovička, pečivo.
Piatok
Polievky: držková, karfi olová, 
pečivo.
● Hovädzia roštenka portu-
galská, ryža, šalát ● Peče-
ný bôčik s plnkou, kapus-
ta, knedľa ● Ryba na vidiec-
ky spôsob, zemiaky, šalát ● 
Syrové tajomstvo, pečivo ● 
Morčacie prsia s mrkvou, ša-
lát z čínskej kapusty s ananá-
som ● Kysnutý koláč marhu-
ľový, kakao ● Bageta s kura-
cím mäsom ● Ovocný balíček.
Sobota
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Bravčový rezeň s nivou 
a šampiňónmi, zemiaky, ša-
lát ● Kuracie prsia na papri-
ke, cestovina ● Bageta s pi-
kantným mäsom.
Nedeľa
Polievka: údeninová, pečivo.
● Hovädzie dusené, chreno-
vá omáčka, knedľa ● Mor-
čacie prsia sečuánske, ryža, 
šalát ● Bageta salámová so 
šalátom.

   Prirodzené liečivé účinky na náš 
organizmus v letných mesiacoch 
majú slnko a zdravá strava. Od-
borníci tvrdia, že už pobyt dvakrát 
týždenne 20 minút na  letnom sln-
ku, samozrejme, nie medzi 10. 
až 16. hodinou, by nám mal do-
dať dostatočnú dávku slnečného 
žiarenia pre tvorbu vitamínu D. 
Okrem známych účinkov na hus-
totou kostí a zdravie chrupu má  
tento vitamín aj ďalšie – posilňu-
je imunitný systém, pôsobí anti-
karcinogénne, je účinný pri lieč-
be niektorých ochorení kože, má 
pozitívne účinky na centrálny ner-
vový systém... Naopak, defi cit vi-
tamínu spôsobuje únavu a depre-
sie. 
   Je potvrdené, že opaľovanie 
s mierou a dostatočnými ochran-
nými prvkami je osožné, no nič sa 
nesmie preháňať. Najnebezpeč-
nejšími sú slnečné lúče od 10. do 
16. hodiny. Bez ochrany pokožky 
vhodným krémom s UV faktorom 
a vhodným oblečením by sme sa 
slnečným lúčom nemali dlhodobo 
vystavovať. Vplyvom UV žiarenia 
zhrubne horná rohová vrstva, vo 
zvýšenej miere sa tvoria upcha-
té komedóny a hnisavé vyrážky, 
zvýrazňujú sa pigmentové fľaky, 
pleť býva nerovnomerne sfarbe-
ná, ošupuje sa a v najhorších prí-
padoch spôsobuje rakovinu kože.   
   Napriek tomu si dovolenkové 
obdobie bez pobytu na slnku, pri 
vode,  nevieme predstaviť. Aby 
sme v zdraví prežili  dlhodobý po-
byt na prudkom slnku, pre svo-
ju ochranu nesmieme pri nákupe 
opaľovacích krémov a ich použí-
vaní zabúdať, že: 
- ochranný faktor by mal mať mini-
málne dvojnásobnú hodnotu na-
meraného UV indexu. Pre zvlášť 
citlivé osoby sa odporúča ochran-
ný faktor minimálne pätnásť,
- výrobky s chemickými UV fi ltra-
mi je potrebné aplikovať dvadsať 
minúť pred slnením,
- pri každej aplikácii je potreb-
né naniesť dostatočné množstvo 
výrobku, čo je dva  miligramy na 
centimeter štvorcový pokožky, 
pre dospelú osobu je to asi šesť 
čajových lyžičiek (tridsaťpäť gra-
mov výrobku, pričom jeden gram 
sa rovná  mililitru),
- dávka naneseného výrobku sa 
znižuje po plávaní, osušení, le-
žaní na osuške a potení, preto je 
potrebné aplikáciu opakovať nie-
koľkokrát, aj keď je výrobok ozna-
čený ako vode odolný. Zníženie 
dávkovania o polovicu môže zní-

Pondelok
Polievky: mexická, rascová 
s vajcom, pečivo.
● Vyprážaný syr s bielou 
plesňou, zemianky, tatár-
ska omáčka ● Hovädzie fi lé 
kopaničiarske, tarhoňa, ša-
lát  ● Džuveč z bravčového 
mäsa, uhorka ● Šalát mrkvo-
vý s marhuľami ● Kuracie pr-
sia s brokolicou a mandľami, 
zeleninová obloha ● Plnené 
rožky tvarohové, kakao ● Ba-
geta s pikantným mäsom ● 
Mliečny balíček.
Utorok
Polievky: hŕstková, frankfurt-
ská, pečivo.
● Bravčový rezeň sikulský, 
knedľa ● Hovädzí guláš me-
xický, ryža, šalát ● Štefan-
ská sekaná pečienka, zemia-
kový prívarok, chlieb ● Pes-
trý cestovinový šalát ● Re-
zance s tvarohom, zakysan-
ka ● Maxi buchta s orecho-
vo-višňovou plnkou, vanilko-
vý krém ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Pečené kačacie 
stehno, pečivo.
Streda
Polievky: morčacia, hracho-
vá so salámou, pečivo.
● Kuracie stehno na smotane 
s hlivami, cestovina ● Seka-
ný rezeň z bôčika, zemiako-
vý šalát s majonézou ● Držky 
na diabolský spôsob, knedľa 
● Študentský šalát, pečivo ● 
Pečené zemiaky s paradaj-
kovou omáčkou ● Šišky s nu-
telou, kakao ● Bageta Gur-
mán ● Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: gulášová, mrkvová 
s pórom, pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, ze-
leninová ryža, kompót ● Ho-
vädzia pečienka sviečko-
vá, knedľa ● Pizza diabol-
ská ● Lahôdkový šalát, peči-
vo ● Kelový karbonátok, ze-
miaky, šalát ● Hanácke ko-
láče, kakao ● Bageta Apeti-
to ● Vyprážaný bravčový re-
zeň, pečivo.
Piatok
Polievky: slovenská hubová, 
bulharská, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, 
zemiaková kaša, uhorka ● 
Bravčové stehno bratislav-
ské, cestovina ● Restova-
ná kačacia pečeň, hrášková 
ryža, cvikla ● Horehronský 
syrový šalát, pečivo ● Losos 
na masle, dusená zelenina ● 
Šúľance s makom ● Bageta 
moravská ● Mliečny balíček.
Sobota
Polievka: krúpková, pečivo.
● Bravčové stehno hambur-
ské, knedľa ● Morčacie mäso 
na lesných hríboch, ryža, ša-
lát ● Celozrnná bageta.
Nedeľa
Polievka: boršč s mäsom, 
pečivo.
● Jarné kuracie stehno, ze-
miaky ● Goralská pochúťka, 
cestovina ● Bageta šampiňó-
nová so šunkou.

žiť účinnosť ochrany až o dve tre-
tiny,
- opaľovacie krémy by ste si ne-
mali zamieňať s výrobkami den-
nej kozmetiky, ako sú denné kré-
my, telové mlieka a iné, ktoré ne-
spĺňajú kritériá pre výrobky na 
ochranu pred slnečným žiarením 
i napriek tomu, že sú obohatené 
o UV fi ltre.
   Oplatí sa pripomenúť si, že 
spektrum slnečného žiarenia na 
kožu je široké. Obsahuje ultrafi a-
lové (UV) žiarenie, viditeľné svet-
lo a infračervené žiarenie. UV žia-
renie je v prevažnej miere zod-
povedné za zhnednutie, spálenie 
a predčasné starnutie kože a po-
škodenie jej tkaniva. UVB žiare-
nie je zodpovedné za zhnednu-
tie kože a hlavne za jej spálenie. 
Viacnásobné spálenie zvyšuje ri-
ziko vzniku rakoviny kože v do-
spelosti. UVA žiarenie preniká hl-
boko do kože a poškodzuje elas-
tické vlákna spojivového tkaniva. 

V dôsledku toho klesá elasticita 
kože a vznikajú vrásky. Urýchľuje 
tiež tvorbu stareckých škvŕn a je 
zodpovedné hlavne za tzv. slneč-
nú alergiu.
   Druhým faktorom ovplyvňujú-
cim naše zdravie v tomto obdo-
bí je stravovanie. Už naši predko-
via  menili v lete stravovacie ná-
vyky, čo súviselo s tým, že ko-
mora sa zapĺňala zeleninou, ovo-
cím a strukovinami. Preto aj naša 
strava má byť „ľahšia“, t.j. ľah-
ko stráviteľná, s nižšou energe-
tickou hodnotou (nakoľko orga-
nizmus v lete nepotrebuje vytvá-
rať teplo v takej miere ako v zim-
ných mesiacoch), súčasne však 
musí poskytovať dostatok výživ-
ných látok. Zložením má byť vy-
vážená a pestrá, s dostatkom ce-
lozrnných výrobkov, ovocia a ze-
leniny, nízkotučných mliečnych 
výrobkov, rýb, hydiny, zemiakov 
a strukovín. Má v nej byť me-
nej jedál a potravín bohatých na 

tuky (najmä nasýtené) a jedno-
duché sacharidy. Strava by mala 
obsahovať dostatok ovocia a ze-
leniny (najmä sezónnej), ktoré 
okrem tekutín obsahujú množ-
stvo cenných výživových zložiek, 
ako sú vitamíny a minerály, enzý-
my, vláknina. Priebežné dopĺňa-
nie vitamínov a minerálnych lá-
tok v tomto období je veľmi po-
trebné, pretože slnečné žiarenie 
spotrebúva (najmä pri opaľova-
ní a masívne pri opaľovaní spoje-
nom s fajčením) antioxidanty v or-
ganizme. Ide najmä o antioxidan-
ty ako – vitamíny A (resp. betaka-
rotén – provitamín A), C a E. Bo-

haté na vitamín A sú mrkva, pa-
radajky, maliny, marhule, maslo, 
ryby..., C je v ovocí (čierne ríbez-
le, jahody, citrusové ovocie, kivi, 
maliny, černice), zelenine (papri-
ka, karfi l, kel, kaleráb, paradajky), 
zemiakoch a vitamín E v rastlin-
ných tukoch a olejoch, zelenine, 
orechoch, obilných klíčkoch. Veľ-
mi účinným antioxidantom je aj 
lykopén (paradajky, červený me-
lón). Vysoké letné teploty sú spo-
jené so stratou vody, najmä pote-
ním, čo je spojené so stratou mi-
nerálov (najmä sodíka). Tekutiny 
a minerály preto treba nahrádzať 
správnym pitným režimom a kon-
zumáciou vyváženej stravy.  Ob-
medzujme konzumáciu tzv. epi-
demiologicky rizikových potra-
vín – najmä pokiaľ nie je zaruče-
ná dostatočná hygiena pri ich vý-
robe, skladovaní a manipulácii 
s nimi (zmrzlina, lahôdky, cukrár-
ske výrobky, pokrmy pre dojčatá 

a deti). To isté platí pre 
výrobky z mäsa. Vajcia 
a mlieko konzumovať 
len dostatočne tepelne 
spracované. Dôležité je 
dodržiavať dĺžku a tep-
lotu pri skladovaní po-
travín a pokrmov. Dôle-
žité je uprednostniť va-
renie, dusenie a peče-
nie pri spracovaní po-
travín pred vyprážaním 
a fritovaním.  V špecifi c-
kej skupine detí, treba 
klásť osobitný dôraz na 

pitný režim, obmedziť nadmerný 
príjem sladkosti, obmedziť kon-
zumáciu uvedených epidemiolo-
gicky rizikových potravín. U star-
ších ľudí je potrebné brať do úva-
hy polymorbiditu (výskyt ochore-
ní, ktoré vyžadujú osobitnú sklad-
bu stravy a pitného režimu – ide 
najmä o kardiovaskulárne, me-
tabolické, obličkové ochorenia) 
a s ňou súvisiace užívanie liekov, 
ktoré môžu ovplyvňovať napr. vy-
lučovanie vody z organizmu. Do 
ohľadu treba brať aj vekom potla-
čený pocit smädu, z čoho vyplý-
va, že starší ľudia musia cielene 
myslieť na dostatočný príjem te-
kutín, a obmedzenú chuť do jedla, 
čo je možné vyriešiť používaním 
byliniek pri príprave jedál, ktoré 
povzbudia chuť.  Do úvahy v tej-
to vekovej kategórii musíme brať 
aj znížené nároky na energetickú 
hodnotu stravy (spomalený meta-
bolizmus a menšia fyzická aktivi-
ta – poproduktívny vek).   

(Internet)

Ilustr. foto: I. Kardhordová



Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracov-
níkom, susedom a známym za účasť na poslednej 
rozlúčke s našou milovanou manželkou, mamou 
a starou mamou

Melániou SOJKOVOU z Jasenia.  
Ďakujeme za prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili 
zmierniť náš hlboký žiaľ a za kvetinové dary. Za dôs-
tojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.  

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým priateľom, známym a bývalým spolupracov-
níkom za účasť na poslednej rozlúčke s našim mi-
lovaným 

Mariánom LACKOM z Podbrezovej,
za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúč-
ku ďakujeme aj Dychovej hudbe Železiarní Podbre-
zová.

Smútiaca rodina
...

Ďakujem všetkým priateľom, známym a  bývalým spolupracovní-
kom za účasť na poslednej rozlúčke s našim milova-
ným  manželom a otcom

Milanom ŤAŽKÝM z Dolnej Lehoty.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, kto-
rými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za pod-
poru v tejto najťažšej chvíli môjho života ďakujem  
mojim bývalým spolupracovníkom z oblúkarne a zo 

zmeny D expedície valcovne bezšvíkových rúr.
Manželka so synmi a ostatná smútiaca rodina

...
„Už stíchlo všetko vôkol a srdce prestalo biť. My musíme sa s te-
bou na tomto svete rozlúčiť.“
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a bývalým 
spolupracovníkom za účasť na poslednej rozlúčke s našou mi-

„Roky ubiehajú, ale v našich srdciach zostávaš. Tvoj od-
chod veľmi bolí, všetkých ktorí ťa mali radi a na teba ne-
zabúdajú.“
Dňa 17. júla uplynulo päť rokov odvtedy, ako nás na-
vždy opustila milovaná mama, dcéra, sestra a kolegyňa

Anička NIŠČÁKOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú syn a dcéra, mama, sestra,

synovci a bývalí spolupracovníci zo ŽP Informatika
...

„Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal, zostanú 
iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.“
Dňa 30. júla uplynulo devätnásť rokov odvtedy, ako nás 
navždy opustil milovaný manžel a otec

Pavol GIERTLI z Brezna.
S láskou a úctou spomína manželka,

syn a dcéra s rodinami
...

„Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, ale v spomien-
kach, žiješ stále s nami.“
Dňa 9. augusta uplynie rok odvtedy, ako nás navždy 
opustil  

Miroslav NAGY z Brezna.
S láskou a úctou na teba spomíname.

...
Dňa 30. augusta uplynulo šesť rokov odvtedy, ako nás 
navždy opustil milovaný syn, otec, brat a strýko

Vladimír ŠVANTNER z Valaskej.
S láskou a úctou spomína celá rodina

Poďakovania
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Spomienky

Ďakujeme

PRÁZDNINOVÁ KRÍŽOVKA SO ŽREBOVANÍM

Francúzske príslovie sa ukrýva v tajničke dnešnej krížovky, ktorej celé znenie zasielajte do redakcie novín (spolu s vašimi kontaktnými údajmi) do desiatich dní 
od vydania tohto čísla. Správne znenie krížovky z čísla 14: „Nemôžeme milovať toho, koho sa bojíme, ani toho, kto sa bojí nás.“ Cenu - ktorú si víťazka žrebo-
vania Jaroslava Medveďová (Te NZ) môže prevziať v redakcii novín - venoval Ing. Ján Gaboň, generálny riaditeľ ŽP Informatika, s.r.o.

Za zapojenie sa do me-
dzinárodného programu 
UNICEF v školskom roku 
2013-2014 si prevzalo od 
Slovenského výboru pre 
UNICEF diplom „Ško-
la priateľská deťom“ aj 
Súkromné gymnázium 
ŽP.

lovanou mamou, starou mamou, sestrou, švagrinou 
a príbuznou

Margitou PLÁNOČKOVOU z Brezna.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, kto-
rými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

Dnes o cenu:

...

Ďakujeme Nadácii Miš-
ka Sotáka za fi nančnú po-
moc, vďaka ktorej sme 
mohli podstúpiť náročnú 
liečbu nášho syna.

S úctou a vďakou
rod. Kϋrtyová

Podpredsedovi predsta-
venstva a ekonomické-
mu riaditeľovi Ing. Ma-
rianovi Kurčíkovi, Nadá-
cii Železiarne Podbrezová 
a Závodnému výboru OZ 
KOVO úprimne ďakujem 
za neoceniteľné služby, 
poskytnuté môjmu man-
želovi počas veľmi nároč-
nej liečby.

Elena Kúthová
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Kolkárska sezóna predo dvermi(Dokonč. zo str. 1)

rom sa mužstvo presunie do Ra-
kúska. Tu bude prebiehať dôle-
žitá časť prípravy, nakoľko sa 
uskutoční v meste konania Sve-
tového pohára. Z Kob-
lachu sa presunieme 
do francúzskeho Selon-
gey, kde odohráme tur-
naj pri príležitosti 50. 
výročia francúzskeho 
zväzu. V pláne máme 
aj zápasy so St. Pol-
tenom, trojstretnutie v 
Modranke a druhý sep-
tembrový týždeň začína sloven-
ská súťaž. Hráči sa individuálne, 
medzi spoločnou prípravou, zú-
častnia aj rôznych turnajov. 
Nastali v kádroch nejaké hráč-
ske zmeny?
   - Po 15 rokoch opustil káder 
kapitán Jovan Ćalić, vrátil sa do 
rodného Srbska a bude hrať za 
Beograd. Za všetko čo spravil 
pre podbrezovský klub mu patrí 

Dve prehry v sezónnom úvo-
de, to nebola bilancia s kto-
rou podbrezovskí futbalis-
ti mohli byť spokojní. Muž-
stvo trénera Jaroslava Ken-
toša začalo premiérovú se-
zónu medzi ligovou elitou 
nešťastne, keď v oboch zá-
pasoch doplatilo na menšie 
či väčšie zaváhania a prišlo 
tak o body. Možnosť nápra-
vy sa mu naskytla v zápase 
v Trenčíne. Ten sa však ne-
nechal rozladiť pohárovým 
súbojom v srbskom Novom 
Sade, kde sa zahrával s po-
stupovým životom a v zápa-
se 3. kola Fortuna ligy nás 
zdolal pomerom 2:0.

Nehoda trenčianskeho
orchestra v Srbsku

nepotrestaná
   Trenčín minulý štvrtok odo-
hral zápas 2. predkola Európ-
skej ligy UEFA v Novom Sade. 
Z domáceho súboja si niesol 
do odvety pohodlný náskok 
4:0, Vojvodina však na domá-
cej pôde AS poriadne podkúri-
la. Poriadne! Bola z toho drá-
ma - Srbi sa postupovej šance 
nevzdali a v 68. min svietil na 
svetelnej tabuli stav 3:0. Tren-
čania balansovali na tenkej 
hrane. Ich výkon bol bezduchý. 
Mužstvo trénera Martina Ševe-
lu nehralo dobre, nehralo tímo-
vo, dopúšťalo sa naivných, ob-
čas až triviálnych chýb a horelo 
v defenzíve. Trenčiansky ofen-
zívny orchester, ktorý v domá-
com súboji rozleptával srbskú 
obranu ako na zákazku, sa od-
razu zadrhával. Mal nehodu. 
Hráči v dresoch AS hrali indivi-
dualisticky, každý sa chcel pre-
sadiť svojou akciou, neladilo 
to. V klube pod hradom Matú-
ša Čáka môžu byť radi, že ne-
dopadli horšie a nevypadli. S 
takýmto výkonom nemajú šan-

veľká vďaka a uznanie. Ďalším 
hráčom, ktorý odišiel je mladý 
Robert Ernješi. Nechopil sa svo-

jej šance a tak sa vrá-
til do maďarského Sze-
gedu. Mužstvo posilnil 
Daniel Tepša z Beogra-
du, špičkový hráč, mno-
honásobný medailista z 
majstrovstiev sveta, má 
najlepší kolkársky vek a 
patrí k oporám srbskej 
reprezentácie. 

V kolkárni Domu športu ŽP sa 
v priebehu letnej prestávky 
uskutočnila výmena „náho-
dových“ dosiek za nové, tvrd-
šie. Môže táto zmena ovplyv-
niť výkony hráčov? Myslíte, 
že bude našim kolkárom vy-
hovovať?
   - Myslím, že hráčom bude táto 
zmena vyhovovať, aj keď veľký 
rozdiel na výsledkoch nebude 

cítiť. Každá zmena – napr. lepší 
materiál zlepší hru, lenže bude 
dôležité, aby sa jej hráči prispô-
sobili. 
Nová sezóna sa začína čosko-
ro a hneď zostra. Svetový po-
hár je naplánovaný už na prvý 
októbrový týždeň. Aké sú cie-
le mužstiev do tejto sezóny?
   - Toto mužstvo má stále vy-
soké ambície. Čo sa týka Sveto-
vého pohára, základným cieľom 
je postup medzi štyri najlepšie 
tímy. Mužstvo je schopné pohár 
aj vyhrať, ale tento rok je v kon-
kurencií päť - šesť veľmi silných 
tímov. V Lige majstrov sa musí-
me vrátiť na miesta, ktoré tomu-
to mužstvu patria. V slovenskej 
lige sa ciele nemenia, ale rád by 
som viac zapájal mladých hrá-
čov z „C“ mužstva do extraligy, 
aby získavali skúsenosti a vo 
svojej kariére urobili krok vpred.

S tímom štartujete už svoju 
piatu sezónu. Ako ste si zvyk-
li na život a prácu na Horehro-
ní? Je rozdiel medzi Srbskom 
a Slovenskom? Tešíte sa na 
ďalšiu prácu v podbrezov-
skom klube? 
   - Už dva roky sa tu cítim ako 
doma, zvykol som si na ľudí, 
ktorí sú mentalitou podobní 
nám, keďže sme blízke národy. 
Čo sa týka politickej otázky, ne-
môžem povedať nič, keďže sa o 
to nezaujímam. Poznám srbskú, 
a prečítal som aj slovenskú his-
tóriu a z toho mi vychádza blíz-
kosť národov, no v niektorých 
veciach sme úplne rozdielni. 
Práca od začiatku nebola ľah-
ká, ale výsledky boli výborné. 
Teraz, keď sme na špici, všetky 
tímy bojujú, aby nás z tohto vr-
cholu zhodili. A to nás motivuje 
neustále na sebe pracovať, aby 

sme si vrcholné pozície udrža-
li. Je to veľmi ťažké. Poďakova-
nie za úspechy patrí preziden-
tovi klubu, manažérovi, vede-
niu ŽP Šport, ale predovšetkým 
hráčom, ktorí sa stotožnili s mo-
jim systémom práce a spoloč-
ne sme dokázali dosiahnuť vy-
nikajúce výsledky. Spravili sme 
dobré meno vo svete športu, 
nielen materskej organizácii ŽP 
Šport, Podbrezovej, ale aj Slo-
vensku. Čo sa týka budúcnosti, 
každá trénerská práca sa odrá-
ža od výsledkov, ale ja sa teším 
na každú sezónu, ktorú tu preži-
jem, na to, že budem vidieť mla-
dých hráčov ako dozrievajú, vy-
rastajú z nich špičkoví kolkári, 
budú si pripisovať úspechy nie-
len na klubovej úrovni, ale pri-
nesú medaily aj zo svetových 
šampionátov.
Ďakujeme za rozhovor a praje-
me veľa úspechov v nadchádza-
júcej sezóne. 

(mk)

V premiérovom zápase „Železia-
rov“ vo Fortuna lige 19. júla, zaži-
li domáci na vlastnej pôde na kon-
ci zápasu veľký šok. Od začiatku 
mala Podbrezová hru pod kontro-
lou, Myjavu do ničoho vážnejšieho 
nepúšťala a obranu „Kopaničia-
rov“ zasypávala množstvom cen-
trovaných lôpt, no najväčšiu šan-
cu nevyužil Vaščák. Prvú chybu 
urobila domáca obrana v 17. mi-
núte, kedy zabudla na Sládeka, 
ktorý dal pre ofsajd neplatný gól. 
Myjava sa postupne začala osme-
ľovať a vyrážala do protiútokov. 
V 31. minúte už naša obrana ne-

Z prvého domáceho zápasu vo Fortuna lige objektívom I. Kard-
hordovej

„Trenčania gólovo zúročili svoju prevahu“Vratislav
Greško:

FO ŽP – Spartak Myjava 1:2 (1:1)
odolala a inkasovala. Centrovanú 
loptu vyrazil Baláž len pred voľné-
ho Sládeka a ten trafi l presne do 
poloprázdnej brány. To, čo sa di-
alo ihneď po tom, sa oplatilo vi-
dieť. Všetci hráči Spartaka, až na 
brankára Solničku, sa tešili z gólu 
na vlastnej striedačke a naši rých-
lo rozohrali. Podio išiel od polovi-
ce ihriska sám na brankára, kto-
rého efektne prehodil a vyrovnal 
na 1:1. Druhý polčas začal presne 
ako ten prvý. Domáci mali viac z 
hry, no nedokázali streliť gól. Veľ-
kú šancu mal Michal Pančík, kto-
rý neprestrelil z hranice šestnást-

ky brániacich Myjavčanov. Posled-
ná päťminútovka zápasu však pat-
rila Myjave. Najprv lopta z priame-
ho kopu len tesne minula brvno 
Balážovej brány, no a o štyri minú-
ty neskôr bol Sládek sám na hra-
nici šestnástky, no netrafi l prázd-
nu brány. Čo sa mu nepodarilo v 
89. minúte, to opravil v nadstave-
nom čase, kedy gólom vystrelil ví-
ťazstvo pre Myjavu. Skvelí domá-
ci fanúšikovia, ktorí celý zápas ne-
únavne povzbudzovali, vyprevadili 
svojich hráčov do kabíny pokrikmi: 
„Nevadí, nevadí, nevadí...“ a „Ďa-
kujeme, ďakujeme, ďakujeme... .“

cu v zápase 3. predkola Európ-
skej ligy pri Hull-u City, účastní-
kovi anglickej Premier League, 
ktorý odohrajú tento štvrtok v 
Žiline. A s takým výkonom by 
nemali šancu na dobrý výsle-
dok ani s Podbrezovou. Chce-
li sme preto využiť menšie roz-
paky v trenčianskom tábore.
   V nedeľu na dažďom pokro-
penom trávniku to Trenčín na-
pokon zvládol. Nás to musí za-
iste mrzieť, pretože sme nepo-
dali zlý výkon. Naopak, aktívne 
sme vstúpili do zápasu, veľa 
sme behali, držali krok so sú-
perom, ktorému robila problém 
hlavne rozohrávka. Kľúčovým 
momentom v zápase bola 27. 
min. - Nigérijčan Simon Moses 
udržal v 16-kovom súboji ťaž-
kú loptu, pohral sa s ňou a pri-
hral pod seba číhajúcemu Bos-
niakovi Hajradinovičovi, kto-
rý ju ľavačkou poslal na brán-
ku ligového debutanta v na-
šej svätyni Andreja Matašov-
ského. Presne mierená strela 
ešte zrýchlila na klzkom ume-

lom trávniku a zapadla do na-
šej siete. Trenčín bol v tej chví-
li na koni. Na začiatku druhého 
polčasu sa nám nepodarilo vy-
rovnať z obrovskej šance, keď 
chybnú rozohrávku domáceho 
stopéra Ramona Da Silvu za-
chytil číhajúci Blažej Vaščák, 
no v tutovej šanci ho vychytal 

brankár Volešák. Onedlho, v 
57. min. podnikli hráči v bielom 
ďalšiu z nespočetného množ-
stva rýchlych krídelných akcií 
- František Kubík potiahol lop-
tu sprava a krížne našiel pred 
bránkou gólového Tomáša Ma-
leca, ktorý zvýšil na konečných 
2:0. Proti herne najvyspelejšie-
mu a najkvalitnejšiemu ligové-
mu celku sme to mali potom do 
konca zápasu, ako ligoví no-
vici, ťažké. Trenčín vyhral za-
slúžene, ale Podbrezová výko-
nom určite nesklamala.

Nemôžeme klesať
na duchu

   Futbal sa však hrá na body a 
z prvých troch súbojov nemá-
me v tabuľke ani jeden. Pre no-
váčika nie príliš priaznivý roz-
beh do súťaže. „Teraz ide o to, 
aby mužstvo získalo tri body čo 
najskôr. Príde to, ak nebudeme 
klesať na duchu a budeme ve-
riť tomu, že môžeme vyhrá-
vať. Takýto vstup do ligy sme 
si neželali, ale mužstvo má 
svoju kvalitu a v minulosti do-
kázalo vyhrávať, preto verím, 
že nepriazeň osudu otočíme,“ 
skonštatoval po zápase Vrati-

slav Greško, ktorý sa do zápa-
sového diania vrátil po zranení 
a celkovo do najvyššej slo-
venskej futbalovej súťaže po 
dlhých 15 rokoch, počas kto-
rých pôsobil v talianskej, ang-
lickej i nemeckej lige.
   Nevyhnutné bude nepodlie-
hať panike a zodpovedne sa 
pripraviť už na najbližší zápas. 
„Musíme si priznať, že nás 
zdolalo lepšie mužstvo. Tren-
čín má silný káder, čo potvr-
dil v zápase s nami a nezdolal 
nás po náhodných góloch, ale 
tak, že mal prevahu, ktorú pre-
tavil do dvoch gólov. Teraz sa 
treba čo najskôr chytiť a začať 
bodovať. Trenčín a predtým aj 
Slovan boli nad naše možnos-
ti, majú silné kádre a rozdielo-
vých hráčov, ktorí dokážu roz-
hodovať zápasy. My takých 
nemáme, sme skôr tím, kto-
rý ťahá za jeden povraz. Mu-
síme sa teraz s nádejou poze-
rať do ďalších zápasov a od-
strániť z nášho prejavu chyby a 
nedostatky, ktoré súperi v lige 
vedia potrestať,“ zakončil Vra-
ťo Greško.

M. Čief


