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Veríme, že naši obchodníci potrebné
objemy zabezpečia aj na marec

Foto: A. Nociarová

V ZPO opäť formát
- kruh 240 milimetrov
Dňa 6. februára 2015sme v prevádzkarni oceliareň, na rekonštruovanom zariadení plynulého odlievania ocele (ZPO)
odliali prvýkrát formát kruh 240 milimetrov. Aj keď sme už
mali s výrobou tohto formátu skúsenosti zo „starého ZPO“,
výroba bola kvôli overeniu technologických parametrov skúšobne testovaná len na prvom prúde, pričom na ostatných
dvoch prúdoch bol odliaty iný formát, kruh 210 milimetrov.
Spolu boli vyrobené tri tavby v jednej sekvencii a celkovo
24 kusov kontinuálne odliatych blokov v rôznych dĺžkach.
K výrobe kruhu 240 milimetrov sme z dôvodu náročných
požiadaviek od zákazníkov z Nemecka a Českej republiky
pristupovali s rešpektom a po dôkladnej príprave. Základné
parametre odlievania, ako množstvo chladiacej vody v primárnom a sekundárnom chladení, rozbehové a ťažné rýchlosti liatia, frekvenciu kmitania kryštalizátorov a iné, sme
konzultovali s dodávateľom ZPO, a po viac ako ročných
skúsenostiach, ich naši technológovia upravili.
Vlastné odlievanie prebehlo plynulo, bez akýchkoľvek
problémov. Aj vyrobené bloky boli po vizuálnej kontrole bez
povrchových a rozmerových chýb. Zo všetkých tavieb boli
odobraté vzorky pre detailnú metalografickú analýzu a bloky
boli ihneď expedované k zákazníkom na spracovanie.
Zavedenie formátu kruh priemeru 240 milimetrov vhodne
doplní ponuku našich výrobkov pre predaj blokov, čo možno
prispeje v oceliarni k zavedeniu nepretržitého spôsobu výroby.
Ing. M. Domovec, CSc., vedúci Vo

Pán riaditeľ, ako stručne hodnotíte rok 2014?
- Hoci situácia na začiatku roka
2014 bola podobná, ako v tomto
roku, pri zostavovaní obchodného a finančného plánu sme vychádzali z určitých predpokladov.
Dnes môžem konštatovať, že
naše predpoklady, čo sa týka objemov v tonáži, boli vo všetkých
prevádzkarňach naplnené.
Aká je situácia v odbyte jednotlivých druhov nášho výrobného sortimentu v I. štvrťroku
2015?
- Vo valcovni rúr sme v januári
plánovali objem predaja 10 tisíc
ton, predali sme 9 950 ton valcovaných rúr. Našou výhodou
bolo, že zákazníci, vzhľadom na
vianočné a novoročné sviatky,
objednávali vo väčšom predstihu
ako sme zvyknutí, a tak sme mali
už 20. decembra objem zákaziek
naplnený. Na február máme zhruba 9 500 ton, čo predstavuje asi
o 700 ton menej ako množstvo
zahrnuté v operatívnom pláne.
V odbyte rúrových navarovacích oblúkov zaznamenávame
už druhý mesiac vyšší objem
zákaziek, ako sme boli zvyknutí v
poslednom štvrťroku uplynulého
roka. Podarilo sa nám zabezpečiť
na január aj február po 250 ton,
čo považujem za dobré znamenie. Je to však na úkor ceny, priemerne nám totiž trochu klesla. V
januári sme predali dvojnásobok
plánovaného množstva redukcií.
Bežne predávame tri tony a teraz to bolo 6 ton. Vo februári sme
opäť na tradičných troch tonách.

Opačne sa javí situácia
v predaji galvanizovaných rúr. V predchádzajúcich mesiacoch sme
predávali okolo 100 ton
mesačne, v januári to
bolo len 52. Vo februári
sme získali zákazky na
predaj 104 ton.
Za dobrú možno považovať
situáciu v predaji presných rúr.
Na január sme odhadovali predaj
3 900 ton a ten sa naplnil. Vďaka
zvýšenému úsiliu obchodníkov
vo všetkých smeroch, sa nám
podarilo na február prekročiť plán
4 200 ton a naše predpoklady
4 300 ton, zabezpečením zákaziek na 4 400 ton, čo považujem
za veľmi dobré.
A v predaji kontinuálne odlievaných oceľových blokov?
- Oceliareň ide stále v určitom
predstihu, zákazky sme prijímali
aj v priebehu januára, plánované
čísla sa nám však nepodarilo dosiahnuť. Na február máme potvrdených 8 600 ton.
Aký je odbyt výrobkov z druhovýroby?
- Tak, ako v druhom polroku
2014, predávame stabilne mesačne množstvo okolo 150 ton
tohto sortimentu a máme potvrdené zákazky už aj na nasledujúci mesiac.
Ako hodnotíte januárovú expedíciu, vzhľadom na posun
z dôvodu sviatkov?
- Január dopadol z hľadiska expedície dobre. Celková realizácia
v tonáži bola prekročená. Vo finančnom vyjadrení sme dosiahli

objem 21 miliónov eur.
Takže, ako hodnotíte
momentálne celkovú
situáciu na trhu?
- Už v priebehu uplynulého roka sme zaznamenávali nižšiu spotrebu
oceliarskych výrobkov.
Aj dnes sa prejavuje
pokles objednávaných objemov
tohto sortimentu. Čo sa týka valcovaných rúr, mesačne sme okolo 500 ton predávali do USA. Vo
februári si náš pravidelný odberateľ neobjednal nič a momentálne
rokujeme o marcových objemoch
dodávky zhruba v množstve 500 1 000 ton. Zaznamenali sme nižší
záujem aj zo Slovenska, aj z priameho vývozu. Podobná je situácia
v Česku a do Poľska prostredníctvom našej spoločnosti Slovrur
predávame 2 000 – 2 200 ton valcovaných rúr.
Momentálne žijeme všetci v
očakávaní. Aj po opatreniach
Európskej centrálnej banky vedieme diskusie so zákazníkmi,
aj výrobcami, či opatrenia na
rozbeh investícií prinesú požadovaný efekt. Zatiaľ je situácia aká
je, a európski výrobcovia bojujú
medzi sebou o každú tonu. A my,
ako vždy, nie sme prehnane optimistickí, sme realisti, a aj napriek
avizovaným problémom, ktoré
by sa mali vyriešiť až v apríli či
máji, veríme, že aj marec, podobne, ako prvé dva mesiace tohto
roka, pokryjeme dostatočným
množstvom zákaziek pre našu
produkciu.
OK

„Lásku máme v krvi.
Dokáž to aj ty!“

Foto: I. Kardhordová

Tak znie heslo tohtoročnej kampane s názvom „Valentínska kvapka krvi“, ktorú pripravuje Slovenský červený
kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a
hematologicko-transfúziologickými oddeleniami nemocníc. Cieľom kampane je osloviť čo najširšiu populáciu
mladých ľudí a ich rodinných príslušníkov. Má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom na školy, firmy a organizácie.
Aj študenti a zamestnanci SSOŠH ŽP a SG ŽP dokázali,
že im láska v krvi koluje a darovali túto vzácnu tekutinu
5. februára 2015 v priestoroch súkromných škôl. Z celkového počtu 28 nádejných darcov odobrali po konzultácii
a vyšetrení krv 24 darcom. Medzi nimi bolo množstvo pravidelných darcov a my veríme, že ich počet v nasledujúcej
kampani opäť stúpne.
(MG)
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Informatici plesali
až do rána bieleho

V piatok 23. januára sa v priestoroch Kultúrneho domu Železiarní Podbrezová po roku opäť uskutočnil Ples informatikov.
Veľmi nás teší, že toto stále mladé podujatie získava na popularite a každoročne sa zvyšuje počet záujemcov o účasť. Na treťom ročníku plesu sme tak privítali takmer stopäťdesiat hostí,
čo je doposiaľ najvyššia účasť. K tradične výbornej atmosfére
prispeli svojim vystúpením tanečná skupina Juraja Fábera –
Fáber Dance School a orientálna tanečnica Zenubia. Do tanca
nám opäť zahrala skupina ZBM. Zlatým klincom večera bola
tombola, z ktorej si šťastný výherca odniesol ako prvú cenu
notebook značky Dell. O vynikajúcej atmosfére hovorí aj fakt,
že sa plesalo až do ranných hodín. Už teraz sa tešíme na štvrtý
ročník Plesu informatikov.
JG
Slovenská sporiteľňa je bankou s najdlhšou tradíciou bankovníctva
a sporiteľníctva na Slovensku, korene ktorého siahajú až do 19. storočia.
Dnes sme spoľahlivým a stabilným partnerom našich klientov s najširšou
sieťou pobočiek a bankomatov na Slovensku. V roku 1994 sme spoločne začali písať novú etapu spolupráce, a to intenzívnou starostlivosťou
o potreby zamestnancov ŽP a.s. Už viac ako dvadsať rokov pomáhame
plniť vaše priania a potreby v oblasti bankovníctva a finančných služieb.
Dôkazom, že spokojnosť klientov je našim prvoradým cieľom - je, že
sme už tretíkrát za sebou bankou roka.
Radi vás budeme aj prostredníctvom firemných novín pravidelne informovať o aktuálnych novinkách a službách, ktorými chceme zlepšovať každodennú starostlivosť o vás, našich súčasných, aj budúcich klientov.
Ing. Michal Rohn, riaditeľ oblasti Brezno
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Kvalitný výrobok šetrí čas,
peniaze a nervy...
...toto všetko platí
pri pohľade späť, od
rekonštrukcie zariadenia
kontinuálneho odlievania ocele
(ZPO) a následnom
nábehu výroby 10.
októbra 2013. K nábehu výroby rekonštruovaného ZPO a práce
vykonané, aj tie podporné, už
boli hodnotené mnohokrát. Ja
chcem zhodnotiť kvalitu výroby za rok 2014 a činnosti
v odbore riadenia kvality za
toto obdobie.
Uplynulý rok možno hodnotiť z pohľadu kvality výroby
ako prelomový, hlavne od 28.
apríla 2014. Od začiatku roku
2014 po spomínaný dátum, a
k tomu ešte zhruba dva mesiace, sme sa trápili, vzorkovali, hodnotili, prijímali opatrenia v celom výrobnom toku
Železiarní Podbrezová, ako
dôvod pre znižovanie materiálových nepodarkov.
Dňa 28. apríla 2014, na jednom prúde tavby č. 42056,
bol skúšobne odliaty na rekonštruovanom ZPO kvadrát
205 milimetrov s rádiusom
hrán 40 milimetrov. Tu nastáva zlom – spracovaním odliatej

vsádzky celým výrobným tokom po finálne
rúry, ich výťažnosť,
kontrola, kvalita, metalografické analýzy
ukázali výrazné klesajúci trend materiálových nepodarkov.
Dňa 8. mája 2014
začína sekvencia tavieb na
všetkých troch prúdoch ZPO,
kvadrát 205 milimetrov, s rádiusom hrán 40 milimetrov,
od tavby č. 42238. Spracovanie tavieb po finálne výrobky
ešte stále prináša so sebou
množstvo odobratých vzoriek,
ich vyhodnocovanie, za tým
nasleduje návrh opatrení, ich
realizácia a znovu vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov
vo výrobe. Postupnými krokmi
a spoluprácou s jednotlivými
prevádzkarňami a útvarmi
bol záver roka 2014 z pohľadu hodnotenia materiálových
nepodarkov o 2/3 nižší, ako
v januári 2014.
Pri samotnom hodnotení
vzoriek podrobených analýze,
jednu z najdôležitejších úloh
zohralo metalografické laboratórium odboru riadenia kvality, pričom bolo pripravených,
narezaných, zaliatych, vy-

brúsených, vyleštených, naleptaných, spolu za rok 2014
– 4 192 kusov vzoriek. Spracovaných bolo 2 349 Baumannových otlačkov a 196
makroleptov – tieto výsledky
sú zhrnuté v 721 metalografických správach (rok 2014
mal 248 pracovných dní).
A pridám aj ďalšiu štatistiku
– referát vystavovania atestov vystavil 64 747 hutných
osvedčení s parametrami dosiahnutej kvality našich výrobkov určených zákazníkom. Za
uplynulý rok bolo vykonaných
169 inšpekčných prebierok
našich výrobkov, v mechanickej skúšobni bolo vykonaných 257 971 mechanických
a technologických skúšok.
Metrologické oddelenie skalibrovalo 8 681 meradiel dĺžky,
2 590 meradiel tlaku, teploty
a meracích obvodov, 1 683
kalibrácií
technologických,
laboratórnych a pravidelných
kontrol váh, 2 205 kalibrácií
prístrojov merajúcich elektrické veličiny. V oddelení
chémie bolo za rok 2014 vykonaných 59 260 chemických
a spektrometrických analýz
oceľových vzoriek, trosky,
ferozliatin, odpraškov, váp-

na..., bolo vykonaných 364
akreditovaných skúšok pre
oblasť chemických odpadových vôd. Celková produkcia
valcovaných a ťahaných rúr
240 154 ton bola nedeštruktívne skúšaná kontrolnými linkami v jednotlivých výrobných
prevádzkarňach. Na vstupe
sa tiež kvalite venuje značná
pozornosť, čo sa hlavne týka
strategických dodávok pre
výrobu. Bolo odkontrolovaných 5 966 automobilových
dodávok oceľového odpadu,
4 712 vagónových dodávok
oceľového odpadu, vykonaných bolo 50 671 vážení na
koľajovej a cestných váhach.
Činnosť odboru je zameraná
na hodnotenie kvalitatívnych
parametrov výrobkov Železiarní Podbrezová a.s. Je to
činnosť, ktorá musí byť vykonaná načas, v zmysle požiadaviek a na zodpovedajúcej
odbornej úrovni.
Z mojej pozície chcem poďakovať spolupracovníkom
z odboru, výrobných prevádzkarní, spolupracujúcich útvarov za náročne odvedenú prácu v roku 2014, za ich tvorivý
a odborný vzťah k riešeniu
situácie s kvalitou výroby.

Aj v tomto roku sú pred nami
náročné úlohy. Požiadavky
trhu stúpajú a my sa musíme
snažiť ich plniť na požadovanej úrovni. Tak, ako sa otvárajú možnosti zvýšením kapacity výroby rúr (valcovaných,
aj ťahaných), tak sa v odbore
zvyšuje počet vykonaných
skúšok, rozborov a analýz,
NDT kontrol...
V roku 2015 pribudnú nové
zariadenia na prípravu vzoriek, nové zariadenie NDT a
v najbližších dňoch spustenie
ďalšieho zariadenia na skúšanie rúr ultrazvukovou metódou
(rozpracovaná z roku 2014).
Zároveň prajem do tohto roku
celému kolektívu železiarov
pevné zdravie, spokojnosť a
pracovnú pohodu bez „nervov“. V nadväznosti na tohtoročné výročie spoločnosti
firme prajem lacné energie,
kvalitné vstupy, výrobu bez
prestojov a porúch, kvalitné a
žiadané výrobky s dodávkami
do celého sveta s prispením
zodpovedného personálneho
obsadenia každej pracovnej
pozície v spoločnosti.
Ing. Jozef Turis,
vedúci Gork

Prečítali sme za vás
Dňa 8. januára 2015 sa
uskutočnil podpis zmluvy na
predaj hydraulických mobilných nožníc CNS 400K v prevedení DIESEL. Dodávka je
určená pre firmu Purso Oy v
meste Kilvakkala vo Fínsku.
Podpis zmluvy potvrdzuje,
že je možné rozširovať trh s
týmto zaujímavým referenčným zariadením vo väčšom
rozsahu aj do severských
krajín. Toto nie je ojedinelý
prípad. Naň nadväzuje predaj
dvoch kusov nožníc v prevedení ELEKRO na nemecký trh
a ďalšie dieselové prevedenie
určené opäť pre fínske teritórium. Počet vyrobených a
predaných hydraulických nožníc CNS 400 K sa tak navýši
o 168 kusov.
xxx
S firmou KIND&CO. z Wiehlu v Nemecku bola podpísaná zmluva na dodávku kovacieho lisu so spodným pohonom CKW 3000. Dodávka
v objeme zhruba 100 miliónov
českých korún bude ďalšou
zaujímavou referenciou svedčiacou o tom, že aj napriek
čiastočnej recesii v odbore
voľného kovania je možné
nájsť obchodné prípady, ktoré
otvárajú nový priestor. Vzhľadom k tomu, že aj priamo na
nemeckom trhu sú firmy, ktoré
sa výrobou kovacích zariade-

ní zaoberajú, je možné považovať podpis tejto zmluvy za
výrazný úspech. Odovzdanie
zariadenia do prevádzky by
sa malo zrealizovať v závere
tohto roka a súčasťou dodávky je kompletné vybavenie v
hydraulike a elektrokomponentoch.
Spoločnosť KIND&CO.,
pôsoEDELSTAHLWERK
bí už viac ako 125 rokov v
oblasti výroby, spracovania
a zušľachťovania vysoko
legovanej ocele. Kováčňa
KIND&CO. si rovnako ako
ŽĎAS zakladá na komplexne
poskytovaných službách, počínajúc tavením surového materiálu, cez tepelnú úpravu, až
po kontrolu kvality hotových
produktov výrobkov.
xxx
V spolupráci s nemeckou spoločnosťou NUKEM je v spoločnosti ŽĎAS od roku 1993
inovovaný a vyrábaný vysokotlakový hydraulický lis, určený
na lisovanie sekundárneho
jadrového odpadu v oceľových sudoch. Nejde len o samostatný lis, ale o komplexné
automatizované zariadenie,
vrátane vstupnej a výstupnej
mechanizácie. Lisovacia sila
je 20 000 kN (2000 ton). Lis je
známy pod názvom HDP 2000
a jeho prototyp už dve desiatky rokov pracuje v jadrovej

elektrárni v Jaslovských Bohuniciach. Ďalších šesť kusov
zariadení bolo postupne dodaných do jadrových prevádzkarní v Rusku, na Ukrajine, v
Litve, Číne a v Rumunsku.
Ku koncu uplynulého roka
bol podpísaný kontrakt na zatiaľ posledný lis, určený pre
nové centrum na spracovanie
odpadu v jadrovej elektrárni
Tianwan v Číne. Toto zariadenie bude slúžiť predovšetkým
na spracovanie živice, sušených kalov z kónických sušičiek a ostatného tuhého odpadu z priestoru elektrárne. Spracovateľské centrum bude pre
túto elektráreň prevádzkovať
spoločnosť Jiangsu Nuclear
Power Corporaion. V závislosti na druhu materiálu je tento
odpad najprv plnený do sudov,
následne sušený v sušiacich
peciach, aby neobsahoval zostatky vody a následne lisovaný pomocou vyskotlakového
lisu. V prípade živice, ktorá
je často ako materiál používaná aj v primárnom okruhu
elektrárne, dôjde pri sušení k
ohriatiu na 200 stupňov Celzia
a pri tejto teplote bude odpad
lisovaný. Lisy HDP 2000 sú
prevažne určené do prevádzky
v jadrových elektrárňach, prípadne na pracoviská fyzikálno
– jadrových inštitútov.
(Zdroj: Žár 1)

Študenti v
Výrok „Podporujeme vzdelávanie mladých ľudí a veríme v ich potenciál,“ bol podnetom k náplni posledného dňa prvého polroka.
Skupina študentov Súkromného gymnázia ŽP doplnená šikovnými informatikmi Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP
sa rozhodla navštíviť materskú spoločnosť ŽP Informatika s.r.o.
Pod vedením Ing. Ivana Štubňu a Ing. Lucie Vojčíkovej sa presunuli z priestorov školy do budovy ŽP Informatiky, kde sa nás
ujali Ing. Libor Janovec, Ing. Matej Blahút a Ing. Miroslav Šteňo. Základné informácie o spoločnosti, jej histórií a dosiahnutých
úspechoch nám poskytol Ing. Libor Janovec. V jeho prezentácii
boli spomenuté i spoločnosti, ktoré sú hlavnými odberateľmi ich
produktov a služieb. Oboznámil nás aj s firemným sociálnym
programom a ako jednu z možností spolupráce uviedol aj ponuku pre študentov. Bližšie o uvedenej spolupráci nás informoval
Ing. Matej Blahút, riaditeľ projektovania informačného systému.
V jeho prezentácií si každý zúčastnený mal možnosť vybrať zo
širokej ponuky oblasti, ktorá by jeho vedomostiam a zručnostiam
najviac vyhovovala. Ponuka spolupráce bola prierezom jednotlivých činností celej spoločnosti. Riaditeľ prevádzky a služieb Ing.
Miroslav Šteňo nám ukázal a vysvetlil technické zariadenia, ktoré
využívajú. Pre študentov boli najatraktívnejšie informácie o firemných akciách spoločnosti a študentských kempoch.
Ďakujeme za veľmi podnetný a informáciami nabitý program
a tešíme sa na ďalšiu užšiu spoluprácu.
(IŠ)
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Ak hľadáte pre svoje dieťa školu, ktorá sa stane
jeho priateľom, rozvinie jeho talent, podporí nadanie a kreativitu, zdokonalí schopnosti, poskytne
nadštandardné podmienky pre štúdium a osobnostný rast a bude tým správnym odrazovým mostíkom
– ste na správnom mieste. Železiarne Podbrezová
a.s. garantujú žiakom SSOŠH ŽP a.s. po úspešnom
absolvovaní štúdia prijatie do zamestnania.

Budúcnosť vašich detí sa začína u nás
Škola ponúka:

Môžeš si vybrať:
n
n
n
n
n
n
n

hutník operátor,
mechanik strojov a zariadení,
mechanik nastavovač,
mechanik mechatronik,
mechanik elektrotechnik,
obrábač kovov,
mechanik opravár - stroje a zariadenia.

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

moderný školský vzdelávací program,
motivovaných kvalifikovaných učiteľov, majstrov OV i vychovávateľov,
bezplatné vzdelávanie,
motivačné štipendium do 30 eur za mesiac,
odmeňovanie žiakov za produktívnu prácu do 130 eur za mesiac,
bezplatný prístup na internet, WiFi sieť,
triedy vybavené modernou didaktickou technikou,
komplexné materiálne zabezpečenie (rovnošata, pracovný odev a obuv),
moderné počítačové, multimediálne učebne,
učebňu: programovania CNC strojov, pneumatiky, hydrauliky, metrológie,
odborný výcvik v dielňach SSOŠH,
prevádzkovú prax v Železiarňach Podbrezová a.s. pod dozorom
inštruktorov a MOV,
získanie elektrotechnickej spôsobilosti pre elektro odbory,
získanie zváračského preukazu pre strojárov,
možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny B,
rozvoj športu (futbal, hokej, biatlon, cyklistika a iné podľa záujmu a možností),
telocvičňu, ihrisko s umelou trávou, posilňovňu, bežecké pásy, veslovací a
golfový trenažér,
možnosť ubytovania a stravovania v školskom internáte a školskej
výdajnej jedálni,
mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch
(práca s internetom, jazykové krúžky, motorizmus ...),
centrum odborného vzdelávania v hutníctve, strojárstve a elektrotechnike.

Opýtali sme sa
absolventa pracujúceho v Železiarňach Podbrezová:
„Prečo by si odporúčal žiakom, ktorí sa
rozhodujú o výbere strednej školy, SSOŠH
ŽP?“
Ing. Vladimír CHOMIČ, ŽP VVC, s.r.o.
- Pri mojej voľbe štúdia na strednej škole rozhodla v prospech SSOŠH ŽP istota garantovaného zamestnania, vyučenia v konkrétnom odbore,
vrátane odbornej praxe v
Železiarňach Podbrezová
a taktiež možnosť športovej realizácie vo futbalovej
triede. Z môjho ročníka a
odboru sme potom dvaja
pokračovali v štúdiu na
vysokej škole. Znalosti zo
stredoškolského štúdia mi umožnili ľahko „naskočiť“ na hutnícku problematiku, prednášanú
na Hutníckej fakulte v Košiciach. Následne
ma poskytnuté podnikové štipendium priviedlo
späť do ŽP a.s., konkrétne do oceliarne a odtiaľ do ŽP Výskumno-vývojového centra, s.r.o.,
kde mi je okrem iného umožnené pokračovať v
ďalšom vzdelávaní a odbornom raste v oblasti
fyzikálnej metalurgie.
žiakov SSOŠH ŽP:
„Plnia sa tvoje predstavy o škole, ktorú si
si zvolil?“

Foto: I. Kardhordová

Kamil ŠEVC, II. H – mechanik - mechatronik
- Áno, predstavy sú totožné so skutočnosťou.
Vedel som o duálnom vzdelávaní, teoreticky

sa pripravujeme v modernej škole, prax prebieha
v školských dielňach.
Zmení sa to v 3. ročníku, začneme praxovať v
ŽP. Môžem sa venovať aj
tomu čo ma baví - v školskej kapele hrám na klavíri a spievam.
Jakub POPPER, IV. C – mechanik - mechatronik
- Áno plnia a to vďaka moderným vyučovacím metódam a najmodernejším školským pomôckam. Prostredníctvom školy sa zapájame
do rôznych súťaží na regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni. Zdokonaľovať
sa vo výpočtovej technike
môžeme aj v rámci mimoškolskej činnosti, v krúžku riešime aj konkrétne
úlohy.
Martin HORVÁT, III. C – mechanik - mechatronik
- Všetko je podľa mojich predstáv – moderná
škola, vybavená počítačmi, interaktívnymi tabuľami, odbornými učebňami,
s možnosťou využívať internet, ale aj podporovaná športová činnosť či už
mimo areálu školy, alebo
v neustále sa rozširujúcej
školskej posilňovni. Výhodou je aj získanie štipendií a pestrý spoločenský život.
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Škola ponúka:
n
n
n
n
n

n
n

n
n
n
n
n
n
n

úplné stredné všeobecné vzdelanie gymnaziálneho typu,
bezplatné vzdelávanie,
prospechové štipendium do 20 eur za mesiac,
kvalifikovaný pedagogický zbor,
nadštandardné materiálne podmienky: moderné
odborné učebne informatiky, cudzích jazykov, fyziky,
chémie, biológie, geografie, telocvičné priestory
vrátane posilňovne, spinningových bicyklov a golfových
trenažérov, viacúčelové ihrisko s umelou trávou,
nové metódy práce, ako sú kooperatívne, projektové
vyučovanie, e-learning, vyučovanie prostredníctvom
e-portálu s programovým vybavením MOODLE,
bodový systém hodnotenia, ktorý zabezpečuje
objektívne a spravodlivé skúšanie a hodnotenie
výkonov žiakov a núti ich k systematickej práci
a zodpovednosti,
v každom ročníku bezplatne učebnice na štúdium
cudzích jazykov,
v každom ročníku bezplatne novú školskú rovnošatu,
možnosť získania vodičského oprávnenia
skupiny „B“ v autoškole SG ŽP,
široký výber voliteľných predmetov, ktorý umožňuje
dôkladnú prípravu na maturity a prijímacie skúšky na VŠ,
WIFI pripojenie na internet v priestoroch školy
a internátu,
dobré podmienky pre záujmovú činnosť
- široké spektrum krúžkov, rôzne športové
a vedomostné súťaže, exkurzie a kultúrne akcie,
výhodné internátne ubytovanie a stravovanie
v školskej jedálni.

Opýtali sme sa
absolventov pracujúcich v Železiarňach Podbrezová:
„Bol to správny výber?“
Martin VLČEK, delič rúr, ťaháreň rúr
- Určite áno. Je to škola moderného
typu, veľmi dobre vybavená, učitelia majú
k študentom kamarátsky prístup. Vo vyučovaní sa v značnej
miere využíva elektronická forma. Ja som
mal smolu, že som
sa nedostal na vysokú, určite to však ešte
skúsim. Teraz zbieram
skúsenosti z praxe
a možno sa dám na
hutníctvo.
Jozef KUČERÁK, hrotovač za tepla,
ťahárň rúr
- Som presvedčený, že to bol správny
výber. Ja som hral futbal a nikde neponúkali také podmienky, ako v tejto škole.
A podmienky boli veľmi
dobré po každej stránke. Škola žije s dobou,
materiálne vybavenie je
na úrovni. A našiel som
si tu aj prácu, aj keď
nie je vylúčené, že ešte
pôjdem študovať.
žiakov Súkromného gymnázia ŽP:
„Prečo si sa rozhodol (a) pre štúdium
v tejto škole?“
Vladimír TURČAN, III. G – trieda jazyka
anglického
- Moje rozhodnutie
ovplyvnila výučba anglického jazyka. Realita
tomu zodpovedá, aj
keď som nemyslel, že
sa budem učiť anglicko-americkú
históriu
a literatúru. Ale patrí to
k tomu, takže si rozší-

Podmienky prijatia:
l ukončené nižšie stredné
všeobecné vzdelanie,
l preukázanie požadovaných
vstupných vedomostí formou
prijímacieho konania.

Môžeš sa zamerať: n šport,

n informatiku,
n anglický jazyk,
Profilácia informatika
n efektívne využívanie prostriedkov informačnej
spoločnosti,
n získanie praktických zručností pri využívaní
informačno-komunikačných technológií
a produktov,
n bezplatné poskytnutie notebooku,
n letný kemp informatikov,
n absolvovanie ECDL testov,
n kurzy CISCO akadémie.

Foto: I. Kardhordová

Profilácia anglický jazyk
n 7 - 9 hodín anglického jazyka týždenne,
n jazykové spôsobilosti potrebné pre životné
a pracovné uplatnenie a pre komunikáciu
v cudzojazyčnom prostredí,
n vyučovanie v malých skupinách,
n výmenné pobyty v rámci medzinárodných projektov,
n exkurzie do zahraničia.

rim vedomosti aj v tejto oblasti. Škola sa
zapája do rôznych mimoškolských aktivít
- jazykových olympiád a súťaží. V „Angličtinárovi roka“ som mal 83,5 bodu (zo
106), a druhý som bol v krajskom kole
anglického jazyka. Som rád, že Súkromné gymnázium ŽP nám pomáha rozvíjať sa v každej oblasti – vzdelanostnej,
športovej i spoločenskej.
Karina KAZÁROVÁ, II. G – športová
trieda
- Hlavne preto, že mám dobré podmienky na športovanie (posilňovňa, tréningy),
skĺbené s teoretickou prípravou. V škole
je zriadené Centrum olympijskej prípravy
pre biatlon a nakoľko sa od malička venujem tomuto športu,
škola je pre mňa ideálna. O tom, že mám
vynikajúce
výsledky,
svedčí aj prospechové štipendium, ktoré
dostávam. Ako športovci si ceníme prácu
pedagógov, ktorí nám
pomáhajú
dobehnúť
vymeškanú látku aj vo voľnom čase.
Nikola STRUHÁROVÁ, I. H – trieda informatiky
- Preto lebo sú tu vynikajúce študijné
podmienky, moderná výučba, už v prvom
ročníku sme dostali nevyhnutnú učebnú pomôcku notebooky - zadarmo, je
tu množstvo tried s výpočtovou technikou, interaktívnymi tabuľami...
Na okolí nepoznám
školu, ktorá by bola
takto moderne vybavená. Prvý polrok mám za
sebou a všetko, čo som
o SG ŽP vedela, sa už
potvrdilo. Informatika je odbor, ktorý ma
baví, v budúcom roku chcem navštevovať krúžok výpočtovej techniky a využiť
všetky možnosti na zdokonaľovanie sa
v tejto oblasti.

Profilácia šport
n optimálne spojenie vzdelávania na gymnáziu a dvojfázového športového tréningu,
n práca pod vedením profesionálnych trénerov,
n kvalitné tréningové podmienky,
n priestory telocviční, posilňovne, regeneračná linka
(sauna a vírivá vaňa),
n príspevok na výstroj a stravovanie a ubytovanie.

Futbal – dorastenecké družstvá U19, U17, U16 v I. lige, prírodné ihriská a ihriská s umelým povrchom, futbalové turnaje, možnosť letných a zimných sústredení.
Golf – tréningy na 9 a 18 jamkových profesionálnych golfových
ihriskách Gray a Little Bear a na golfových simulátoroch Golf
Blaster 3D.
Kolky – tréningy v modernej kolkárni ŽP Šport a.s., dorastenecké družstvá v I. lige.
Hokej – spolupráca s MŠK Brezno.
Biatlon – členstvo v Biatlonovom oddiele ŽP a.s., sústredenia
v zahraničí, spolupráca so Slovenským zväzom biatlonu.

Talentové skúšky:
termín 25. marec 2015
l všeobecný pohybový test: beh 5x10 m, hod plnou 2 kg
loptou, skok do diaľky z miesta, sed - ľah, vytrvalostný člnkový beh.
l hodnotiace hľadiská všeobecného testu sú rôzne pre
jednotlivé športy.
l špeciálny pohybový test: je určený podľa špecifických
požiadaviek športového odvetvia.
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Jedálny lístok
16. - 22. 2. 2015
Pondelok
Polievky: stupavská zabíjačková, mrkvová s pórom, pečivo.
● Bravčové stehno bratislavské, cestovina ● Hydinové
ražniči, zemiaky, uhorka ●
Granatiersky pochod, cvikla ●
Pikantný syrový šalát, pečivo
● Top šalát s kuracím mäsom,
pečivo ● Maxi buchta s orechovo-višňovou plnkou, vanilkový
krém ● Bageta šampiňónová
so šunkou ● Mliečny balíček.
Utorok
Polievky: gulášová, rascová
s vajcom, pečivo.
● Kuracie prsia prírodné,
zeleninová ryža, kompót ●
Hovädzie dusené, chrenová
omáčka, knedľa ● Vyprážaná
treska plnená brokolicou a syrom, zemiaky, šalát ● Hydinový
šalát, pečivo ● Bravčové mäso
dusené s kelom ● Žemľovka
s tvarohom ● Bageta Gurmán
● Pečená bravčová krkovička,
pečivo.
Streda
Polievky: slovenská hubová,
frankfurtská, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky,
tatárska omáčka ● Bravčový
perkelt, cestovina ● Restovaná
kačacia pečeň, hrášková ryža,
cvikla ● Mexický šalát, pečivo
● Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka ● Buchty na
pare s Nutelou, maková posýpka, kakao ● Bageta s kuracím
mäsom ● Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: slepačia, paradajková, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský,
knedľa ● Plnený bravčový závitok, ryža, šalát ● Zemiakové
knedličky s údeným mäsom,
kapusta ● Šalát z čínskej kapusty s hroznom a jablkami,
pečivo ● Ohnivé kuracie stehno
orientálne, zeleninová obloha ●
Palacinky s džemom a čokoládou ● Celozrnná bageta syrová
● Vyprážaný bravčový rezeň,
pečivo.
Piatok
Polievky: hŕstková, francúzska,
pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou
omáčkou, cestovina ● Sekaný rezeň z bôčika, zemiakový
šalát s majonézou ● Držky
na diabolský spôsob, knedľa
● Lahôdkový šalát, pečivo ●
Pečená ryba s bylinkami, mexická zelenina ● Ryžový nákyp
s ovocím ● Bageta moravská ●
Mliečny balíček.
Sobota
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Pečené morčacie stehno,
červená kapusta, knedľa ●
Bravčové mäso Chilli con Carne, ryža, šalát ● Bageta Gurmán.
Nedeľa
Polievka: šošovicová s kyslou
kapustou, pečivo.
● Kuracie prsia na hubách,
tarhoňa, čalamáda ● Bravčový
rezeň s broskyňou a syrom, zemiaky, šalát ● Bageta salámová so šalátom.
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Multimédiá
vo vzdelávaní
Štyria pedagógovia Súkromného gymnázia ŽP sa zúčastnili
školenia „Multimédiá vo vzdelávaní“, ktoré bolo súčasťou aktivít v projekte s názvom „Aplikovanie inovatívnych metód
do vyučovania prírodovedných
predmetov s cieľom príprava
žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti“,v rámci prioritnej osi Reforma systému vzdelávania a opatrenia Premena
tradičnej školy na modernú,
spolufinancovaný zo zdrojov
EÚ.
Odbornú úroveň školenia

s kvalifikovaným lektorom a modernými podmienkami vzdelávania zabezpečila spoločnosť
GOPAS SR, a.s. Školenie bolo
realizované dvojfázovo. V prvej
časti absolvovali naši pedagógovia základný kurz v práci
s programom Adobe Flash,
v druhej fáze nasledovalo rozšírenie vedomostí a zručností
v práci s týmto programom
o pokročilé funkcie a pokročilú
tvorbu animácií v tomto programe. Hlavným dôvodom, prečo
sa takýto druh školenia v rámci
projektu realizoval, bola skutoč-

nosť, že štyria pedagógovia –
Ing. I. Štubňa, Mgr. J. Čief, Mgr.
A. Jirmer a Mgr. Š. Fedor, vytvárajú v projekte v predmetoch
chémia, fyzika a biológia multimediálne výstupy, ktorých zhrnutím majú byť multimediálne
DVD vhodné na modernú a inovatívnu výučbu v daných predmetoch. Zaujímavou a príťažlivou aj keď náročnou, formou
školenie prehĺbilo schopnosti
a zručnosti pedagógov v práci
s multimédiami. Nadobudnuté
vedomosti a zručnosti sa premietnu do výstupov v projekte,
ktorý škola od februára aktívne
realizuje.
Zdroje financovania sa takto
stávajú dôležitou podmienkou
aplikovania inovatívnych metód
vo vyučovaní s cieľom prípravy
žiakov pre potreby vedomostnej
spoločnosti.
Mgr. Štefan Fedor

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ projekt je
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Jedálny lístok
23. 2. - 1. 3. 2015
Pondelok
Polievky: mexická, pohronská,
pečivo.
● Hovädzie mäso na korení,
ryža, šalát ● Bravčové stehno
hutnícke, knedľa ● Kuracie
stehno so zeleninou, špenátové rezance ● Parížsky šalát,
pečivo ● Zapekané zemiaky
s pórom ● Kysnutý koláč marhuľový, kakao ● Celozrnná bageta syrová ● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: morčacia, cesnaková
s haluškami, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky ● Hovädzie filé kopaničiarske, tarhoňa, čalamáda ● Údené mäso, hrachová kaša, uhorka, chlieb ● Syrové tajomstvo,
pečivo ● Rezance s tvarohom,
zakysanka ● Buchty na pare
s lekvárom, kakaová posýpka,
kakao ● Bageta s pikantným
mäsom ● Vyprážaný bravčový
rezeň, pečivo.
Streda
Polievky: držková, karfiolová,
pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, knedľa ● Morčacie prsia na hrášku so šampiňónmi
ryža, šalát ● Štefanská sekaná
pečienka, zemiakový prívarok,
chlieb ● Šalát cestovinový
s kapiou a salámou ● Pečené zemiaky s paradajkovou
omáčkou ● Hanácke koláče,
kakao ● Bageta s kuracím mäsom ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: šošovicová kyslá,
krupicová so zeleninou, pečivo.
● Jelenie ragú s brusnicami,
cestovina ● Vyprážaný kurací
rezeň furmanský, zemiaková
kaša, uhorka ● Pizza zeleninová so salámou ● Racio šalát,
pečivo ● Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou ● Šišky s Nutelou, kakao ● Bageta moravská
● Pečené kačacie stehno, pečivo.
Piatok
Polievky: zeleninová s rajbaničkou, hrachová so salámou,
pečivo.
● Bravčové mäso na srbský
spôsob, ryža, šalát ● Hovädzia
pečienka sviečková, knedľa
● Ryba na vidiecky spôsob,
zemiaky, šalát ● Grécky šalát, pečivo ● Kuracie prsia
s plnkou, zeleninová obloha ●
Zemiakové knedličky tvarohovo-jahodové, maková posýpka
● Bageta Gurmán ● Ovocný
balíček.
Sobota
Polievka: boršč s mäsom, pečivo.
● Vyprážaná ryba, zemiakový
šalát s majonézou ● Bravčové
stehno záhradnícke, slovenská ryža, šalát ● Bageta s kuracím mäsom.
Nedeľa
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky,
knedľa ● Kuracie prsia orientálne, ryža, šalát ● Bageta
Apetito.
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Nápad za tablet
Technická univerzita Košice, Fakulta výrobných technológií so sídlom
v Prešove zorganizovala pre žiakov stredných odborných škôl a gymnázií
súťaž „Nápad za tablet“. Súťažnými témami boli výučba budúcnosti, nová
robotická aplikácia, nová mobilná aplikácia, bývanie budúcnosti a cestovanie v budúcnosti. Dobrý nápad dostal aj Jakub Popper, žiak IV. ročníka
SSOŠH ŽP – odboru mechanik mechatronik. V súčasnom svete mobilov,
mobilných aplikácií, internetu, informačno-komunikačných technológií,
bezdrôtových komunikácií, si vybral kategóriu – nová mobilná komunikácia. Vo svojej práci podrobne popísal návrh mobilnej aplikácie: Voľby SR
na dotyk cez mobilný telefón. Riešenie, ktoré navrhol, sa tak zapáčilo porote, že jeho návrh bol vyhodnotený ako najzaujímavejší a najkreatívnejší. Za prvé miesto v svojej kategórii získal i vecnú cenu –tablet. Na pôde
našej školy odovzdal Ing. Ján Duplák PhD., podpredseda akademického
senátu FVT cenu víťazovi (na snímke J. Čiefa).
(I.Š.)

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým
spolupracovníkom, susedom a ostatným, ktorí sa
prišli rozlúčiť s drahým manželom a synovcom
Jánom LIČKOM
z Čierneho Balogu.
Ďakujeme aj za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ.
Manželka Eva a teta Jana Niklová

Spomienky
„Už spíš svojim večným snom, tmavý hrob ti je domovom. Tak náhle odišla duša tvoja, nestihol si ani
povedať zbohom, rodina moja.“
Dňa 1. februára uplynulo štrnásť rokov,
čo nás navždy opustil náš manžel, otec
a starý otec
Ján ADAMSKÝ z Brezna.
S láskou spomína smútiaca rodina
...
„Čas plynie, bolesť stále trápi, teba nám už nikto nenavráti.“
Dňa 2. februára sme si pripomenuli
prvé smutné výročie od úmrtia nášho
drahého manžela, otca, brata, starého
a prastarého otca
Ivana CHRUPKU
z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína celá rodina
...
Len kytičku kvetov z lásky na hrob môžeme dať, pokojný spánok priať, tichú modlitbu odriekať a s bolesťou v srdci spomínať.“
Dňa 10. februára sme si pripomenuli
štyridsaťjeden rokov odvtedy, ako nás
navždy opustil drahý brat a ujo
Jozef FIGĽUŠ z Brezna.
S láskou a úctou spomína
sestra Mária s rodinou
...
Dňa 12. februára uplynulo šesť rokov odvtedy, ako
nás navždy opustila milovaná mama,
stará a prastará mama
Elena KOĽAJOVÁ
z Podbrezovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina
...
„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach žije stále s nami.“
Dňa 13. februára si pripomíname prvé
výročie, ako nás navždy opustil
Ján GIERTL
z Čierneho Balogu.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka,
syn a celá rodina
...
Dňa 13. februára si pripomíname
smutné desiate výročie, čo nás navždy
opustila drahá dcéra, mama, sestra
a stará mama
Iveta ŠVEJKOVSKÁ z Hronca.
S láskou a úctou spomínajú mama,
sestra, dcéry a vnučka Alicka

Dňa 15. februára si pripomenieme nedožité osemdesiate narodeniny manžela, otca, starého a prastarého otca
Jozefa ŠEBU z Valaskej.
Zároveň si pripomíname prvé smutné
výročie od okamihu, ako nás navždy
opustil.
S láskou a úctou spomíname
...
Dňa 16. februára by manžel, otec a starý otec
Richard LEITNER z Hronca,
oslávil s nami svoje osemdesiate tretie
narodeniny, no už len sníva svoj večný
sen pod hviezdami. Tak, ako hviezda na
nebi žiari, aj tvoj úsmev na tvári sa nám
v spomienkach zjaví. Chýbaš nám otec
každý deň, už si snívaš svoj večný sen.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anka, dcéra
Zuzka a vnúčatá Riško s Erikou
...
„Aj slnko zapadá ústupom do noci, kto raz púť dokonal, niet viacej pomoci. Odišiel si na cestu, kam musí
ísť každý sám, len dvere spomienok nechal si dokorán.“
Dňa 20. februára uplynú tri roky od
chvíle, kedy nás navždy opustil náš
drahý otec, starý otec, brat a švagor
JOZEF VAŇO z Podbrezovej
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomíname
...
„Odišla si tichučko a nám ostala v srdciach veľká
rana.“
Dňa 22. februára uplynú tri roky, ako
nás navždy opustila milovaná manželka, matka a priateľka
Evka BOHÚŇOVÁ z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
Manžel a syn
...
„Aj keď si navždy odišiel, všetko krásne
čo si nám dal, ostalo v nás.“
Dňa 27. februára uplynie dvadsaťosem
rokov odvtedy, ako nás navždy opustil
milovaný otec, starý a prastarý otec
Emil BOROŠ z Valaskej.
S láskou spomína syn Zdeno
s rodinou
...
„Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam, čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám.“
Dňa 27. februára si pripomenieme tretie výročie odvtedy, ako nás navždy
opustil náš drahý syn, manžel, otec,
brat a švagor
Jaroslav ŤAŽKÝ z Michalovej.
S láskou a úctou spomíname stále.
...
„Odišiel si od nás ako krásny sen. Nepovedal si nám
zbohom, už neprídem.Odišiel si skoro, veľa si chcel
ešte urobiť, povedať, poradiť. Chýba nám tvoj úsmev,
hlas a pohladenie. Neodišiel si. V našich srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 29. februára uplynie sedem rokov,
ako nás opustil manžel, otec a starý
otec
Milan GERGEĽ z Brezna.
S úctou a láskou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami

Odišli do dôchodku
v januári
predčasný
starobný dôchodok
Jozef BOBKOVIČ
Dana FÁBIKOVÁ
Pavol GIERTL
Daniel HRNČIARIK
Ján CHUJAC
Jozef KOVÁČIK
Ladislav KUPEC
Jozef LEITNER
Margita MATEJČEKOVÁ
Ján MICHALČÍK
Vladimír MOLČAN
Ján MOROZUK
Jaroslava NÚTEROVÁ
Jozef PENER
Jozef SLABÉNI
Anton ŽIVČÁK
starobný dôchodok
Ľubomír IŠTVÁN
Štefan MICHALISKO
Milan MOTYČKA
Milan NEZBEDA
Jozef TURŇA
V mene vedenia Železiarní
Podbrezová a.s. im ďakujeme za odvedenú prácu
a do ďalších rokov života
želáme veľa slnečných dní.

Jubileá
vo februári
pracovné jubileá
35-ročné
Ján BROZMAN
Ing. Jozef BÚLIK
Andrej ŠARNÍK
30-ročné
Pavol ČUNDERLÍK
Soňa DUBÉCIOVÁ
Anna KATRENČÍKOVÁ
Oľga PRESPERÍNOVÁ
25-ročné
Jozef ĎURIAK
Daniel HANO
Ľubomír ŠVANTNER
20-ročné
Jaroslav FAŠKO
Roman GAJDOŠ
Ivan JANEČEK
Marian KOCHAN
Matúš MATEJKA
Mário NEPŠINSKÝ
Peter ŠARÍK
Richard ŠUNÍK
životné jubileá
Ing. Branislav GIERTL
Mária HARTVICHOVÁ
Pavol HUSENICA
Ing. Miloslav JOURA
Iveta TALIANOVÁ
Dušan TURŇA
Ivan FOLTÁN
Jozef GIERTLI
Elena GIERTLOVÁ
Milan KAMENSKÝ
Eva KOSTÚROVÁ
Milan KURACINA
Alena KURČÍKOVÁ
Milan VETRÁK
Katarína VOJTEKOVÁ
Vlastimil BERČÍK
Gregor KOŠÍK
Marta MARTINEKOVÁ
Pavol PILJAR
Ing. Vladimír SOTÁK
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S Jaroslavom Kentošom, trénerom tímu Fortuna ligy FO ŽP Šport

O zimnej príprave
Vráťme sa k výsledkom jesennej časti Fortuna
ligy. Prevláda spokojnosť s umiestnením?
- Nerád by som hovoril o spokojnosti, skôr by som
hodnotil jesennú časť z pohľadu naplnenia našich
predsezónnych cieľov. Zaplniť náš futbalový štadión a vyhnúť sa priamemu boju o záchranu, to boli
naše dva hlavné ciele.Prvé predsavzatie sme splnili, návštevnosť sa rapídne zvýšila a v priemernej
návštevnosti sme boli štvrtí. Za podporu preto patrí
našim fanúšikom naše poďakovanie. Ten druhý cieľ
sme naplnili čiastočne, nakoľko záver jesene sme výsledkovo nezvládli
a s našim tabuľkovým postavením som nespokojný .
Zimná príprava tímu prebieha v domácich podmienkach. Na čo
konkrétne je zameraná?
- Zimná príprava je zameraná na zvýšenie kondičnej prípravy hráčov
a zohranosti tímu, na odstraňovanie nedostatkov v technickej a taktickej príprave, a to najdôležitejšie bude, aby hráči boli v dobrej športovej
forme pred štartom jarnej časti Fortuna ligy.
Ako hodnotíte odohrané prípravné zápasy?
- V januárových prípravných zápasoch sme skúšali hlavne viacero
nových hráčov a preto sme nekládli taký veľký dôraz na výsledky v jednotlivých zápasoch. Zaujímala nás skôr odolnosť hráčov po vysokom
tréningovom zaťažení a spôsob hry, akým sa chceme prezentovať a
dosiahnuť požadovaný výsledok.
Z tímu odišli Andrej Maťašovský, Kamil Karaš, Gabriel Snitka, Lukáš Kožička, Dejan Peševski a hosťovanie skončilo Štefanovi Gerecovi. Zimná príprava má preveriť nových hráčov. Ako sa im darí
v podbrezovskom tíme?
- Ako som už spomínal, v januári sme testovali viacerých hráčov a
do podbrezovského kádra sme vybrali Davida Škutku zo Slávie Praha, Martina Šlapaka z Příbramy, Timoteja Zahumenskeho zo Slovana
Bratislava, Róberta Richnáka zo Spartaku Trnava, Lukáša Migaľu z Rimavskej Soboty a Pavla Penksu z Dunajskej Stredy. Verím, že sa ich
transfery podarí dotiahnuť do úspešného konca a v našom klube sa
im bude dariť.
Vaše želanie do jarnej časti Fortuna ligy?
- Mojím želaním je, aby sme sa vyhli priamemu boju o záchranu a
udržali prvú ligu pre Horehronie. Verím, že náš herný prejav priláka ešte
viac divákov a budú aj v jarnej časti našim dvanástym hráčom, tak ako
to bolo na jeseň.
(vk)

Foto: A. Nociarová
Prvú fázu zimnej prípravy na
jarnú časť Fortuna ligy absolvovali hráči podbrezovského
tímu hlavne v domácich podmienkach a odohrali niekoľko
prípravných zápasov. Na hornej
snímke s FK Pohronie Dolná
Ždaňa, vpravo s ŠK SFM Senec.
V druhej fáze od 7. do 15.
februára absolvujú týždenné
sústredenie v Uhorskom Hradišti, kde majú naplánované
prípravné zápasy s MFK Frýdek-Míster, FC Fastav Zlín a
sústredenie ukončia zápasom s
Ferencváros Budapešť.
(vk)

Víťazmi aj na súperových dráhach
Extraliga
V 14. kole vycestovali extraligové družstvá Kolkárskeho
oddielu ŽP Šport na opačné
strany Slovenska. A-mužstvo
sa predstavilo, v zaujímavom zápase proti
domácemu áčku, na
dráhach Interu Bratislava a B mužstvo
vycestovalo do Veľkého Šariša. V prvej
polovici zápasu v kolkárni
Interu, Zavarko porazil Zajka
666:623, Tomkovi nestačilo
ani výborných 653 na bod proti najlepšiemu z domácich Jasenskému (684). Kuna (639)
síce porazil Trusku (636), ale
na zisk bodu to nestačilo, nakoľko na setové body prehral
3:1. Po prvej trojici bol duel
mimoriadne vyrovnaný, s
rozdielom 13 kolkov pre Podbrezovú, ale 2:1 na body pre
Inter. V druhej fáze zápasu
Tepša (658) s prehľadom získal bod proti Bugárovi (604),
Kozák (605) porazil Pozsgaia
(569) a Vadovič (657) so stratou len pol setového boda proti Listoferovi (602) získal ďalší

bod pre hostí. Podbrezová nakoniec zvíťazila s Interom 6:2,
s najväčším výkonom (3878)
na súperovej kolkárni v tejto
sezóne Extraligy.
V zápase nášho
B-tímu proti domácemu Veľkému Šarišu nastúpili v prvej
trojke Kyselica (552),
najlepší hráč zápasu
Pašiak (630) a Kürty (542). Všetkým 3 hráčom
sa podarilo získať po bode a
Podbrezová viedla 3:0, a o 68
kolkov. V druhej polovici prehral Balco (584) po dobrom
výkone o 1 kôl, Šibal (535) vysoko nestačil na súperových
612 kolkov a Dilský (558) dokázal poraziť domáceho hráča
o 38 kolkov. V celkovom súčte, po dramatickej koncovke,
zvíťazila podbrezovská rezerva výsledkom 6:2 a rozdielom
27 kolkov.
Prvá liga východ
V štrnástom kole 1. ligy východ prehralo C mužstvo KO
ŽP Šport na dráhach Fiľakova
5:3, 3368:3303, a D mužstvo

podľahlo v domácom prostredí Trstenej Stárek rovnakým
výsledkom 5:3.
Výsledky hráčov KO ŽP
Šport C: Štefančík 597, Dziad
593, Herich 565, Svitek 523,
Paulečko 518, Petráš/Babčan
507.
Výsledky KO ŽP Šport D:
Juraj Kriváň/Kyselicová 537,
Poliak 517, Mihok 567, Dilský
543, Móc 565, Figura 581.
V pätnástom kole 1. ligy východ porazil KO ŽP Šport
C družstvo Fiľakova B 6:2,
3445:3398 a D mužstvo Podbrezovej zvíťazilo v Rimavskej
Sobote 7:1.
Výsledky hráčov C mužstva: Paulečko 621, Balco
594, Herich 536, Svitek 564,
Petráš 546, Štefančík 584.
Za D družstvo zvalili: Mihok
564, Figura 618, Július Kriváň
555, Móc 573, Dilský 561 a
Poliak 514 kolkov.
Priebežné poradie: Extraliga
KO ŽP A na 1. mieste, KO ŽP
B na 2. mieste, v 1. lige východ KO ŽP C 1. miesto, KO
ŽP D 6. miesto.
M. Kozák
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