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Pozývame vás do ZELPO ARÉNY na futbalový zápas Fortuna ligy FO ŽP ŠPORT – MFK Skalica  31. októbra o 17. hodine

   Pri príležitosti 175. výročia 
založenia podbrezovských 
železiarní sa pod záštitou 
generálneho riaditeľa Žele-
ziarní Podbrezová Ing. Vla-
dimíra Sotáka s podporou 
Výskumného ústavu zvárač-
ského Priemyselného inšti-
tútu SR v dňoch 21. až 23. 
septembra 2015 uskutočnila 
v hoteli Stupka na Táľoch 
Odborná konferencia ŽP 
VVC 2015.  
   „Poslaním našej konferen-
cie je predovšetkým združiť 
odborníkov z oblasti výroby 
ocele a oceľových rúr, mate-
riálového inžinierstva, mode-
lovania a simulácie techno-
logických procesov environ-
mentálnych aspektov hutníc-
kej výroby,“ povedal v úvode 
odborný garant konferencie 
profesor Ľudovít Parilák. Pri-
vítal Ing. Vladimíra Sotáka, 
predsedu Predstavenstva 
ŽP a.s. a generálneho riadi-
teľa ŽP, konateľa ŽP VVC a 
jej spoluzakladateľa, člena 

Dňa 11. septembra 2015
sme sa navždy rozlúčili
s bývalým riaditeľom

valcovne rúr vo Vítkoviciach 
a bývalým spolupracovníkom 

Železiarní Podbrezová

Ing. Leošom Pchálkom
z Ostravy.

Česť jeho pamiatke!

Účastníci konferencie objektívom I. Kardhordovej

Expozícia ŽP GROUP – o Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2015 v Brne čítajte na 4. strane.
Foto: J. Šindelka

Odborná konferencia ŽP VVC 2015

Veda a výskum, to je budúcnosť

DR ŽP Ing. Vladimíra Zvarí-
ka a zástupcov spolupracu-
júcich organizácií, docentku 
Ivetu Vaskovú dekanku Hut-
níckej fakulty TUKE, profe-
sora Jozefa Zajaca, dekana  
Fakulty výrobných technoló-
gií TUKE, so sídlom v Prešo-
ve, profesora Petra Šugára, 
riaditeľa Ústavu výrobných 
technológií MTF Bratislava 
so sídlom v Trnave, profesor-
ku Janu Dobrovskú, dekanku 
Fakulty metalurgie a materiá-
lového inžinierstva VŠB TU 
Ostrava, docenta Jaroslava 
Katolického, dekana Fakulty 
strojného inžinierstva VUT 
Brno, profesora Gabriela 
Hulka, riaditeľa Ústavu au-
tomatizácie merania a apli-
kovanej informatiky, Petra 
Klama, generálneho riaditeľa 
Výskumného ústavu zvá-
račského, riaditeľa Ústavu 
materiálového výskumu SAV 
Košice RNDr. Pavla Hvizdo-
ša, zástupcov firmy COM-
TES – FHT Plzeň, dcérskych 

spoločností ŽP GROUP a 
zástupcov výroby Železiarní 
Podbrezová.
   V úvode sa prihovoril prí-
tomným Ing. Vladimír Soták, 
ktorý okrem iného konšta-
toval: „Na Slovensku dnes 
nie je veľa spoločností, kto-
ré si tak cenia spoluprácu s 
výskumom a akademickou 
obcou, ako sú Železiarne 
Podbrezová. V tomto roku 
si pripomíname 175. výročie 
svojej existencie a môže-
me byť právom hrdí na to, 
čo sme dosiahli. Železiar-
ne Podbrezová dnes pat-
ria medzi špičku vo výrobe 
oceľových bezšvíkových rúr. 
Som veľmi vďačný zamest-
nancom nášho výskumno – 
vývojového centra za to, čo 
robia pod vedením profesora 
Pariláka pre našu fabriku a 
za veľmi aktívnu spoluprácu 
s inžiniermi vo výrobe. Bol by 
som veľmi rád, keby sa naša 
spolupráca s akademickou 
obcou ešte viac prehĺbila. 
Čím viac sa bude zvyšovať, 
tým sa bude mať spoločnosť 
lepšie. Je veľmi dôležité, aby 
mladí ľudia pochopili, že pri 
výbere budúceho štúdia je 
nevyhnutné upriamovať sa 
na technické odbory, ktoré 

sú perspektívne. Ak nebu-
de rásť záujem mladých o 
štúdium techniky, bude to 
zlé pre celú krajinu. Pre pro-
speritu našej krajiny je veľmi 
dôležitý priemysel. Vyššiu 
sofistikáciu a pridanú hodno-
tu našej produkcie zabezpečí 
len aktívny výskum a vývoj, 
predovšetkým do oblastí ma-
teriálových a technologických 
inovácií,“ konštatoval Vladi-
mír Soták. V ďalšom bode 
programu profesor Parilák 
hovoril o koncepcii výskumu 
a vývoja ŽP VVC. Odbor-
ný program konferencie bol 
rozčlenený do sekcií. V prvej 
riešili otázky plynulého od-
lievania ocele, v druhej hut-
nícku keramiku, predmetom 
tretej sekcie boli technolo-
gické aspekty výroby ocele 
a oceľových rúr, vo štvrtej 
spracovanie priemyselných 

odpadov a v piatej oceľ pre 
energetiku. 
   „Konferencie sa zúčastni-
lo osemdesiat účastníkov zo 
spolupracujúcich organizácií 
výskumu, vývoja a výroby 
Železiarní Podbrezová a.s. 
a dcérskych spoločností. Od-
znelo tridsaťdeväť predná-
šok. Prezentované výsledky 
z oblasti aplikovaného výsku-
mu, a to aj s priamym dopa-
dom na zvyšovanie kvality 
výroby v podmienkach ŽP 
GROUP, mali vysokú odbor-
nú úroveň. Spolupracujúce 
fakulty a výskumné ústavy 
potvrdili záujem o ďalšiu 
spoluprácu, ktorej obsah bol 
počas konferencie prezento-
vaný,“ zhodnotil priebeh kon-
ferencie profesor Ľudovít Pa-
rilák, riaditeľ ŽP Výskumno-
vývojového centra s.r.o.

O. Kleinová
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   V dňoch 8. - 9. a pre veľ-
ký záujem aj 10. septembra 
2015 si mohli zamestnanci 
Železiarní Podbrezová otes-
tovať svoje zdravie prostred-
níctvom magnetického kvan-
tového analyzátora. Možnosť 
mali všetci záujemcovia, bez 
ohľadu na to, v ktorej pois-
ťovni sú poistení. V starom 
závode využilo túto ponuku 
51 zamestnancov z radov „R“ 

   Aj napriek tomu, že je po oslavách 
175. výročia založenia podbrezov-
ských železiarní, my v redakcii ešte 
nimi žijeme. Víťazky jednotlivých ka-
tegórií výtvarnej súťaže „175 rokov 
podbrezovských železiarní očami detí“ 
boli odmenené tabletmi, no ceny sme 
sľúbili všetkým zapojeným deťom. A 
tak sme v uplynulom týždni navštívi-
li ZŠ v Podbrezovej a ZŠ J. Simana 
vo Valaskej, aby sme našim malým 

výtvarníkom odovzdali vecné ceny, 
ktoré venovala ŽP Informatika, s.r.o. 
deťom zapojeným do súťaže a slad-
kosti od filmovej spoločnosti BRANEO 
GROUP, s.r.o. Bratislava. Darčeky od 
spomínaných firiem dostali aj všetky 
deti, ktoré sa zapojili do súťaže indivi-
duálne. Takým bol aj štvorročný Kristi-
án Kočický, najmladší účastník našej 
súťaže.

ok

   - Prvý polrok dopadol nad 
očakávanie. Darilo sa predo-
všetkým obchodu a marketin-
gu. STABILITA mala už na kon-
ci júna splnený celoročný plán. 
Za šesť mesiacov pribudlo viac 
ako 7 000 nových sporiteľov a 
predpokladáme, že na konci 
roka to číslo bude vysoko pre-
sahovať 10 000 nových účast-
níkov, čo je prejav enormného 
záujmu nielen o produkt ako 
taký, ale aj prejav záujmu prá-
ve o služby našej spoločnosti. 
Dôkazom je aj viac ako 700 
sporiteľov, ktorí si v tomto roku 
previedli k nám účty z iných do-
plnkových dôchodkových spo-
ločností a pokračujú v sporení 
u nás. STABILITA od svojho 
vzniku uzatvorila viac ako 215 
tisíc zmlúv a vo svojich radoch 
má dnes viac ako 65 tisíc bý-
valých sporiteľov, ktorí už dnes 
poberajú z tohto systému dáv-
ky doplnkového dôchodkového 
sporenia. Aj keď osobná náv-
števa pobočky v podstate pri 

Jedna otázka pre:

Mgr. Janu Volnerovú,
vedúcu oddelenia marketingovej komunikácie

Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej
doplnkovej dôchodcovskej spoločnosti?

vybavovaní agendy nie je pre 
klientov nevyhnutná, je pre nás 
dôležité, aby naši sporitelia i 
poberatelia dávok mali čo naj-
väčší komfort a pohodlie, ak sa 
tak predsa len rozhodnú urobiť. 
V tomto smere nás teší, že prá-
ve v Železiarňach Podbrezo-
vá sme personálne a časovo 
posilnili naše pracovisko a je 
klientom k dispozícii už dvakrát 
týždenne v rozšírených úrad-
ných hodinách. Práve v týchto 
mesiacoch prebieha zároveň 
v jednotlivých pracoviskách 
externý prieskum a veríme, že 
jeho výsledky budú podnetné a 
inšpiratívne pre ďalšie skvalit-
ňovanie našich služieb.
   Pobočka STABILITA, DDS 
sídli v budove ŽP Informatika 
a klientom je k dispozícii v 
utorok od 8. do 12. hod. a od 
13. do 15. hodiny a v stredu 
od 13. do 16. hodiny. Infor-
movať sa môžete na tel. čísle 
1661. 

ok

Foto: I. Kardhordová

Kristián sa z darčekov potešil a my čakáme na jeho ďalší sľúbený výkres...
F: O. Kleinová

Tvorba nášho najmladšieho účastníka súťaže

Nielen deti, ale aj pani riaditeľka a pani učiteľka výtvarnej výchovy ZŠ v Podbre-
zovej mali radosť z darčekov pre šikovných výtvarníkov...

Dni zdravia
aj „THP“, v novom závode 
bolo testovanie dvojdňové a 
zúčastnilo sa ho takmer sto 
našich spolupracovníkov. Pre 
poistencov Dôvery bol po-
skytnutý aj klientsky servis, 
v rámci ktorého pracovníčky 
zdravotnej poisťovne zodpo-
vedali zúčastneným na rôzne 
otázky týkajúce sa verejného 
zdravotného poistenia.

ok

Spoločnosti ŽP Informatika a Braneo Group im venovali odmeny
Všetci účastníci výtvarnej súťaže boli obdarovaní

Dajte si vyšetriť po-
dozrivé znamienka na 
koži. Túto možnosť 
vám ponúka Všeobecná 
zdravotná poisťovňa v 
dňoch 29. a 30. septem-
bra 2015 v starom závo-
de, v ambulancii zdra-
votného strediska na 
prvom poschodí, v čase 
od 8. do 14. hodiny. Zá-
ujemcovia, hláste sa na 
telefónnom čísle 29 43.

NEPREHLIADNITE
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Ako hodnotíte predaj pro-
dukcie ŽP za uplynulých 
osem mesiacov v ČR?
   - Prvých osem mesiacov 
tohto roku prebehlo v zname-
ní obchodných aktivít spočí-
vajúcich v udržiavaní osob-
ného kontaktu so súčasnými 
zákazníkmi a s novými poten-
ciálnymi odberateľmi. Situá-
cia na trhu v ČR je bez zásad-
ných zmien a je podporovaná 
informáciami o vzrastajúcom 
HDP a ekonomike, prioritne 
vďaka automobilovému prie-
myslu a oblasti strojárstva. 
Pre ilustráciu uvádzam náš 
výsledok za hodnotené obdo-
bie v porovnaní s obchodným 
plánom:

   Obchod s hutným materiá-
lom nie je zďaleka taký jedno-

   Dňom 21. septembra 2015 
sa opäť rozšírili rady študen-
tov Súkromného gymnázia ŽP 
o majiteľov notebookov, ktoré 
prostredníctvom Nadácie ŽP 
poskytnú prvákom so zamera-
ním na informačné technológie, 
každoročne Železiarne Podbre-
zová. Pre dvadsiatich žiakov bol 
tento deň slávnostný. Za prí-
tomnosti členky Predstavenstva 
a personálnej riaditeľky ŽP Ing. 
Márie Niklovej, predsedu Dozor-
nej rady ŽP Ing. Jána Banasa, 
generálneho riaditeľa ŽP Infor-
matika Ing. Jána Gaboňa a ria-
diteľky súkromných škôl Ing. 
Anny Pavlusovej sa uskutočnil 
akt odovzdávania notebookov, 
do ktorých ŽP Informatika na-
inštalovala základné vybavenie 
Windows, Microsoft Office a 
podporné softvéry zabezpečila 
škola. Prítomní sa prihovorili 

OP 1-8/2015 OP-Realizácia 1-8/2015

Kontin. odliev. bloky 20 250 t 24 400 t

Valcované rúry 8 332 t 9 206 t

Presné rúry 4 055 t 4 459 t

Hutná druhovýroba 679 t 654 t

Rúrové oblúky a prechody 115 t 128 t

Opýtali sme sa Martina ČERMÁKA, generálneho riaditeľa ŽP TRADE BOHEMIA a.s.

„Moje výhľady sú pozitívne...“

Pravidelná obnova kolesovej techniky je jed-
nou zo základných priorít investičného rozvoja 
spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. Aj v tomto 
roku naša dcérska spoločnosť zrealizovala ná-
kup dvoch kolesových nakladačov. Na snímke 
hydraulický nakladač FUCHS MHL331E, ktorý 
bol umiestnený do strediska Bratislava.

Notebooky im nesporne uľahčia štúdium

duchý, ako by sa mohlo zdať 
podľa uvedených čísel. V 
posledných mesiacoch a týž-
dňoch sme vystavení neustá-
lemu tlaku našich zákazníkov 
na úpravu ceny našej pro-
dukcie, prioritne valcovaných 
rúr. V konfrontácii s cenami 
konkurenčných výrobcov a 
vzhľadom k spektru odbera-
teľov valcovaných rúr, ktoré je 
nastavené zväčša v prospech 
veľkoobchodných predajcov, 
ktorí sú atakovaní konkurenč-
nými ponukami, sme nútení 
túto skutočnosť vnímať. Dnes 
viac ako v minulosti platí, že 

cena ꞊ objem. Zaznamenali 
sme aj zníženie objemu od-

berov skladníkov v 
letných mesiacoch, 
ktoré bolo spôso-
bené plánovanými 
dovolenkami ich 
odberateľov. Tento 
stav bol premiet-
nutý aj do predaja 
komodity presných 
rúr. Pri tomto sorti-
mente v priamych 
dodávkach pre výrobné závo-
dy, bola podporou plnenia na-
šej obchodnej úlohy zákazka 
výmenníkových rúr v objeme 
300 ton pre zákazníka PBS 
Industry Třebíč.
   TRW-DAS Dačice, náš najväč-
ší zákazník na produkciu hutnej 
druhovýroby, prešiel v letných 
mesiacoch zmenou väčšinového 
vlastníka a následne aj mena 
spoločnosti na THK RHYTHM 
AUTOMOTIVE CZECH. Nový 
majiteľ nadväzuje a chce pokra-
čovať so zostávajúcimi odbe-
rateľmi a dodávateľmi v aktu-
álnom výrobnom programe. S 

tým súvisí aj pokles 
objemu objednávok a 
avizované následné 
zastavenie odberov 
delených rúr v závere 
tohto roku do spoloč-
nosti. MOTORPAL 
Jihlava, kde bol his-
toricky dodávaný 
vstupný polotovar 
na výrobu vyvažo-

vacieho hriadeľa trojvalco-
vých spaľovacích motorov 
HTP pre koncern VW.
   V predaji rúrových navaro-
vacích oblúkov zaznamená-
vame tiež zníženie v priebe-
hu letných mesiacov, a to aj 
zo skladovej kapacity, ktorú 
máme k dispozícii na sever-
nej Morave, tak aj u najväč-
šieho veľkoobchodného zá-
kazníka FERONA a.s.
Aké sú výhľady do konca 
roka?
   - Moje výhľady do konca 
tohto roka sú pozitívne, ve-
rím v oživenie trhu po prázd-

ninovom období. S tým by 
mohla byť spojená aj cenová 
stabilita hutnej produkcie, 
prípadne aj následný opačný 
trend v cenových pohyboch. 
Boli sme na Medzinárodnom 
strojárskom veľtrhu 2015 
v Brne, kde sme rokovali s 
našimi zákazníkmi o ich sú-
časnej situácii a potrebách. 
Sme účastníkmi výberového 
konania na dodávky valco-
vaných rúr pre investičnú 
akciu v oblasti energetiky, 
rekonštrukcie dvoch blokov 
TE Chvaletice, rokujeme so 
spoločnosťami,  schválený-
mi ako dodávateľmi vstup-
ných materiálov výrobcu a 
dodávateľmi nových energe-
tických celkov pre TE Chva-
letice. V priebehu štvrtého 
štvrťroku majú byť dodávky 
realizované. Maximálne úsi-
lie pre zabezpečenie čo naj-
väčšieho objemu zákaziek 
do konca roka vynakladáme 
nielen vo valcovaných rú-
rach, ale aj v ostatných ko-
moditách.

OK

Foto: I. Kardhordová

budúcim informatikom so žela-
ním, aby im táto nadštandardná 
učebná pomôcka uľahčila nielen 
štúdium, ale zároveň pomohla 
aj v rozširovaní ich obzoru. 

   Oslovili sme žiakov a pýtali 
sa na ich prvé dojmy, ale zau-
jímalo nás aj, či informácia o 
tom, že dostanú notebooky, 
ovplyvnila ich rozhodovanie 
pri výbere školy:

Lenka BELKOVÁ
   - Keď som sa rozhodovala, kde 
pôjdem študovať, vedela som 
o tom, že tu informatici dostá-
vajú notebooky, ale to bola len 
minimálna inšpirácia pre moje 
rozhodnutie. Nie je to môj prvý 
notebook, ale jeho vybavenie mi 
umožní využívať  také progra-
my, ktoré potrebujem k štúdiu. 
Teším sa.

Samuel FLOCH
   - Vedel som, že dostaneme 
notebooky, ale to nebola hlavná 
inšpirácia pri výbere školy. Dopo-
siaľ som notebook nemal, doma 
mám len počítač a keďže som 
pozeral len tak zbežne jeho vyba-
venie, myslím si, že to je slušné 
a iste mi uľahčí prácu pri štúdiu.
Marek NIKEL 
   - Dozvedel som sa už skôr, že 

dostaneme notebooky, ale to len 
nepatrne vplývalo na moje roz-
hodnutie pre štúdium v tejto ško-
le. Skôr zohralo úlohu, že toto 
je prestížne gymnázium. Som 
veľmi rád, že som si vybral túto 
školu, teším sa aj z notebooku, 
ale ešte viac z toho, že sa mi po-
tvrdzuje, že som si vybral dobre.
Kristián ADAMČÁK
   - Iste, aj informácia o notebo-

oku znela lákavo, ale to v mo-
jom prípade nezohrávalo žiadnu 
rolu. Ja som si vybral toto gym-
názium, pretože je dobré. Som 
si istý, že som si vybral správne.  
A notebook? Nazrel som doňho 
a zistil, že je slušný a verím, že 
mi bude dobrým prostriedkom 
pre uľahčenie štúdia.

O.Kleinová

Lenka BELKOVÁ Samuel FLOCH Marek NIKEL Kristián ADAMČÁK
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   Najväčší priemyselný veľtrh 
v strednej Európe – Medziná-
rodný strojársky veľtrh (MSV) 
2015 v Brne, sa uskutočnil 14.-
18. septembra 2015. Je to naj-
väčšie česko-slovenské hos-
podárske podujatie a zároveň 
barometer budúcnosti ekono-
miky oboch krajín. 
   Na veľtrhu vystavovalo 1 504 
firiem z 32 krajín. V úlohe špeciál-
neho hosťa sa predstavili Južná 
Kórea a čínska provincia Hebei. 
Najväčšie zastúpenie malo Ne-
mecko, odkiaľ bolo až 22 per-
cent vystavujúcich firiem. Druhou 
krajinou v poradí bolo Slovensko 
s 83 vystavovateľmi. Súčasťou 
sprievodného programu MSV bol 
Slovenský národný deň v utorok 
15. septembra, ktorý otvoril za 
účasti svojho českého rezortného 
kolegu, ministra Priemyslu a ob-
chodu ČR Jána Mládka, minister 
hospodárstva SR Vazil Hudák.
   „Uvažujeme, že v roku 2018 
bude Slovensko partnerskou kra-
jinou veľtrhu, v roku 100. výročia 
vzniku Československa“, prezra-
dil Jiří Kuliš, generálny riaditeľ 
a podpredseda Predstavenstva 
BVV.
   V poradí už trinástykrát, spolu 
s dcérskou spoločnosťou ŽĎAS, 
a.s.Ždár nad Sázavou, a dvanás-
ty krát so spoločnosťou TS Plzeň, 
a.s., sa na veľtrhu predstavila aj 
naša spoločnosť. Základná myš-
lienka tohtoročnej expozície 
našej skupiny bola vyjadrená 
sloganom „175 Stability In Ste-
el“, čiže „175 oceľových rokov“. 
Oceľové rúry v rôznych formách 
a rozmeroch, spolu s odliatkami 
spoločnosti ŽĎAS, boli našimi 
nosnými exponátmi počas MSV 
Brno 2015. Exponáty dopĺňali 
veľkoplošné fotografie, videopro-
jekcia a päť obrazoviek, prostred-
níctvom ktorých sme návštevní-
kom predstavili historické míľni-
ky, výrobný proces, výrobky, náš 
región, ale aj skupiny spoločnosti 
Železiarne Podbrezová Group. 
   Okrem množstva obchodných 
partnerov našich spoločností 
navštívil našu expozíciu aj pre-
miér ČR Bohuslav Sobotka a 
minister hospodárstva SR Vazil 
Hudák. 
   Česko je druhým najväčším ob-
chodným partnerom Slovenskej 
republiky a podiel slovenského 
exportu na celkových importoch 
ocele do Česka predstavoval v 
minulom roku 18 percent. Pre 
našu spoločnosť je tento veľtrh 
veľmi dôležitý pre jeho geogra-
fickú blízkosť, súčasný potenciál, 
ale aj perspektívu a rozvíjajúcu 
sa ekonomiku. Tohtoročný jún 
prepísal tabuľky rekordov českej 
priemyselnej výroby. Priemysel 
je motorom ekonomiky krajiny, 
ktorá rástla tempom 4,4 percenta 
HDP v druhom štvrťroku 2015. 
Aktuálne nemá Česká republi-
ka v tomto smere konkurenta v 
Európe. MSV Brno bol pre našu 
spoločnosť príležitosťou pre 
upevnenie existujúcich obchod-
ných partnerstiev so spoločnos-
ťami z Českej republiky, ale aj z 
iných končín sveta. 

Ing. Marcel Adamčák, odbor 
predaja a marketingu

Stosedemdesiatpäť oceľových rokov

Rokovanie s premiérom vlády Českej republiky Bohuslavom 
Sobotkom.                                                        Foto: J. Šindelka

V znamení hesla „175 STABILITY STEEL“

Žiaci ZŠ Žďar nad Sázavou navštívili náš stánok

História našej spoločnosti bola predstavená prostredníctvom 
infovidea

Počas veľtrhu sa uskutočnilo niekoľko významných rokovaní

Minister hospodárstva SR Vazil Hudák v sprievode veľvyslanca 
Slovenska v ČR Petra Weissa navštívil stánok ŽP GROUP

Pohľad na exponáty
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   Už piaty rok za sebou priniesol 
medzinárodný festival Hradné 
Huky „Zahraj mi Gajdoško“, na 
nádvorie hradu Ľupča atmosfé-
ru tradícií, histórie a stredovekej 
hudby, v spojení s významným 
nástrojom našej tradičnej hudby 
– gajdami. 
   Počas dvoch festivalových 
dní 5. a 6. septembra 2015 
hrad privítal rôzne typy vynika-
júcich hudobníkov a hudobných 
telies z rôznych krajín sveta. 
Súbor so 102 ročnou históriou, 
Tamburášsky orchester Brač 
zo Studénky pri Ostrave, spolu 
so zoskupením tradičného mo-
ravského gajdošského folklóru 
Gajdoši z Kopaníc, na úvod 
festivalu predviedli moravsko-
sliezske ľudové piesne. Uni-
kátne vystúpenie gajdošských 
tradícií z Talianska predstavilo 
počas prvého festivalového dňa 
aj gajdošské talianske trio Zam-
pogneria Fiume Rapido. Uniká-

   Treba mať na zreteli, že každý 
medveď, aj okolnosti sú rozdiel-
ne. Ťažko je preto určiť presné 
pravidlá, ktoré by platili v každej 
situácii. Odborníci tvrdia, že ko-
nanie medveďov sa dá omnoho 
viac predvídať ako si väčšina z 
nás myslí. Pripravte sa na mož-
né scenáre dopredu. Ak  navšte-
vujete takéto oblasti, mali by ste 
vedieť predvídať najčastejšie si-
tuácie, kedy sa môžete stretnúť 
so šelmou. Je dobré si v duchu 
premietnuť, ako by ste mali re-
agovať. Ak nechcete mať prob-
lémy s medveďmi, najlepšie je 
im predchádzať. Používaním 
jednoduchých preventívnych 
opatrení môžete znížiť šance 
na stretnutie sa s medveďom. 
Tiež je rovnako dôležité, aby 
ste ho neprilákali. V lese aj lo-
kalitách blízko lesa buďte ostra-
žitý, najmä ráno, večer a v noci, 
keď sú medvede aktívnejšie, 
ale aj cez deň v hustom poraste 

Hradné Huky - Zahraj mi gajdoško 2015
opäť na hrade Ľupča

Čo, keď vás prekvapí...
alebo v okolí zdrojov potravy. 
Všímajte si stopy alebo iné zna-
ky prítomnosti medveďa - ak 
sú čerstvé, zvýšte pozornosť. 
Keď je viditeľnosť obmedzená, 
pomôže rozprávať sa, pískať si 
alebo inak dopredu upozorniť 
medveďa na prítomnosť člove-
ka. Medvede sa vám spravidla 
vyhnú, keď o vás vedia. Výnim-

kou je ten, čo je zvyknutý na 
ľudí, napríklad tzv. synantropný 
alebo „kontajnerový“ medveď. 
Sledovať  rodinku ako sa pasie, 
je určite veľký zážitok, nie kaž-
dému z nás sa to podarí. Peter 
Ďuriš mal to šťastie a svojim 
objektívom zachytil medvediu 
rodinku pod hrebeňom Nízkych 
Tatier.                                     ok

tom tria nebol len repertoár, ale 
predovšetkým vonkajším vzhľa-
dom nádherné, tónom hlboko 
ladené a v porovnaní s gajdami 
u nás skutočne masívne hudob-
né nástroje benátskeho typu. 
Skvelým a výnimočným zážit-
kom bolo vystúpenie súboru 
z Čiech - Ruky na dudy,  ktoré 
humorne a zábavne interpreto-
valo na klasických tradičných 
hudobných nástrojoch hudbu z 
Valašska. K autenticite festivalu 
svojou účasťou prispel aj mladý 
Austrálčan Allen Grace, ktorý 
vyštudoval hru na škótske gajdy 
v Haileybury College v Melbour-
ne a získal množstvo svetových 
prestížnych ocenení v hre na 
gajdy. Už tradičným účastníkom 
festivalu bol aj tento rok ma-
cedónsky orchester Ensemble 
of folk instruments and songs 
Stefce Stojkovski, ktorého líder 
Stefce Stojkovski je vynikajúci a 
uznávaný muzikant, vedúci me-

dzinárodných kurzov macedón-
skych tradícií a hudby a držiteľ 
ocenenia UNESCO. 
   Nedeľný festivalový deň 
sa niesol okrem tradícií gaj-
došských aj v duchu tradícií 
folklórnych, ktoré reprezentovali 
folklórne súbory zo Slovenskej 
Ľupče, Dratvárik a Drienka. 
Krátky koncertný pozdrav di-
vákom opakovane odovzdali aj 
Ensemble of folk instruments 
and songs Stefce Stojkovski a 
Zampogneria Fiume Rapido.
   „Gro“ programu na hradnom 
nádvorí tvorilo vystúpenie Slo-
venského ľudového umelecké-
ho kolektívu (SĽUK) s progra-
mom Krížom-krážom, v ktorom 
zoskupenie prinieslo profesio-
nálny prehľad etnografického 
dedičstva viacerých regiónov 
Slovenska od Terchovej, Kozá-
roviec, Horných Orešian, Horné-
ho Liptova, či Myjavska. Gajdoš-

ský odkaz na pódium preniesol 
aj vynikajúci sólista, hráč na gaj-
dy a výrobca gájd, Juraj Dufek. 
   Festival aj tento rok vďaka 
podpore Železiarní Podbrezová 
a.s. priniesol neopakovateľnú 
atmosféru plnú tradícií a histórie 
sprevádzanej gajdami, nástrojom 
zapísaným do Reprezentatívne-
ho zoznamu nehmotného kultúr-
neho dedičstva UNESCO. Vďaka 
tomuto unikátnemu podujatiu, 
ktorého hlavnou myšlienkou 
je „predovšetkým radosť z gaj-
došskej hudby“, (J. Orlická) sa 
návštevníci mohli vymaniť zo 
stereotypu bežného života a 
vychutnať si multižánrovosť vy-
užitia špecifického hudobného 
nástroja v priestoroch stredove-
kého hradu Ľupča. 

Mgr. Simona Ihringová,
referent správy pamiatkových 

objektov Hradu Ľupča
Zdroj: www.hradnehuky.eu

Foto: S. Ihringová
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Jedálny lístok
28. 9. - 4. 10. 2015

Jedálny lístok
5. - 11. 10. 2015

Pondelok
Polievky: slovenská hubová, 
paradajková, pečivo.
● Hovädzí guláš maďar-
ský, knedľa ● Kuracie prsia 
prírodné, zeleninová ryža, 
čalamáda ● Ravioly so sy-
rom, paradajková omáčka ● 
Bulharský šalát s bravčovým 
mäsom, pečivo ● Kelový 
karbonátok, zemiaky, šalát 
● Žemľovka s tvarohom ● 
Bageta šampiňónová so šun-
kou ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: zeleninová s rajba-
ničkou, frankfurtská, pečivo.
● Vyprážané čevapčiči, ze-
miaky, šalát ● Kuracie stehno 
na smotane s hlivami, ces-
tovina ● Údené mäso, hra-
chová kaša, uhorka, chlieb 
● Lahôdkový šalát, pečivo ● 
Špenátové halušky s tvaro-
hom, zakysanka ● Dukátové 
buchtičky s vanilkovým kré-
mom ● Bageta s pikantným 
mäsom ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: gulášová, francúz-
ska, pečivo.
● Hovädzia roštenka na sla-
nine, ryža, šalát ● Pečené 
kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Važecká 
pochúťka, zemiakové placky 
● Hydinový šalát, pečivo ● 
Zemiakový paprikáš, para-
dajkový šalát ● Šúľance s 
makom ● Bageta moravská 
● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: držková, mrkvová 
s pórom, pečivo.
● Perkelt z morčacieho 
mäsa, cestovina ● Husárska 
roláda, zemiaky, uhorka ● 
Pizza diabolská ● Horehron-
ský syrový šalát, pečivo ● 
Zapekaný baklažán s hydi-
novým mäsom a zeleninou 
● Buchty na pare s nutelou, 
maková posýpka, kakao ● 
Bageta Gurmán ● Mliečny 
balíček.

Piatok
Polievky: stupavská zabí-
jačková, rascová s vajcom, 
pečivo.
● Hovädzia pečienka svieč-
ková, knedľa ● Bravčový re-
zeň na zelenine, ryža, šalát 
● Vyprážaná treska plnená 
brokolicou a syrom, zemiaky, 
šalát ● Grécky šalát, peči-
vo ● Ohnivé kuracie stehno 
orientálne, zeleninová oblo-
ha ● Šišky s džemom, kakao 
● Bageta s kuracím mäsom ● 
Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Pečené kuracie stehno 
s kapustou, zemiaky ● Brav-
čové stehno záhradnícke, 
slovenská ryža, uhorka ● Ba-
geta syrová.

Nedeľa
Polievka: furmanská, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecín-
sky, knedľa ● Kuracie prsia 
na hubách, ryža, šalát ● Ba-
geta moravská. 

   ŽP REHABILITÁCIA s.r.o.
sa do povedomia širokej ve-
rejnosti dostala hneď ako sa 
začali rozbiehať jej služby. 
Zásluhy na tom má jednak vy-
bavenie, ale aj veľmi príjemný 
personál. Neraz 
sme sa formou an-
kiet presvedčili, že 
tí, ktorí sem prichá-
dzajú, sú s posky-
tovanými službami 
spokojní a pribúda 
ich aj zvonku. Pr-
voradí však zostá-
vajú vždy domáci. 
V druhom štvrťroku 
dostali zamestnanci, ktorí vy-
konávajú vybrané povolania 
zaradené do druhej, tretej a 
štvrtej kategórie poukaz na 
rehabilitáciu. Do konca roka 
by si mali poukazy vyčerpať 
a mnohí si nechávajú túto 
výhodu na poslednú chvíľu, 
prípadne sa nevedia rozhod-
núť, ktorý program využiť. Čas 
neúprosne beží a december 
je čo chvíľa tu. Môžu ho využiť 
na rekondično - rehabilitačný 
alebo rekondično - relaxačný 
program. Upútala nás ponu-
ka v rekondično - relaxač-
nom programe – andulačná 
terapia. Tabuľka na dverách 
s týmto označením je nová a 
my vchádzame do veľmi vkus-

ne zariadenej miestnosti, v 
ktorej sa nachádza relaxačná 
posteľ, biolampa, termotera-
pia, aromaterapia, oxygenote-
rapia a navyše znejú príjemné 
relaxačné melódie. Zaujímali 
sme sa o akú liečebnú me-
tódu ide a fyzioterapeutka 
Mgr. Eva Kňazovická nám ju 
priblížila:
   - Andulácia je liečebná metó-
da fungujúca na biofyzikálnom 
princípe a je účinná pri rôz-
nych problémoch. Jej cieľom 
je rozkmitať všetky telesné 

Pondelok
Polievky: mexická, roľnícka, 
pečivo.
● Bravčový rezeň beleh-
radský, opekané zemiaky, 
uhorka ● Hovädzia pečienka 
milánska, cestovina ● Ku-
racie stehno so zeleninou, 
špenátové rezance ● Syrové 
tajomstvo, pečivo ● Peče-
né zemiaky s paradajkovou 
omáčkou ● Ryžový nákyp s 
ovocím ● Bageta s pikant-
ným mäsom ● Mliečny balí-
ček.

Utorok 
Polievky: prešporská, cesna-
ková s haluškami,  pečivo.
● Bravčová pečená krkovič-
ka, kapusta, knedľa ● Morča-
cie prsia na hrášku so šampi-
ňónmi, ryža, šalát ● Dusená 
zelenina na masle, volské 
oko, zemiaky ● Windsorský 
šalát, pečivo ● Plnené hovä-
dzie mäso, zeleninová oblo-
ha ● Muffiny s čokoládou, 
kakao ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: šošovicová kyslá, 
krúpková, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, 
tarhoňa, kompót ● Hovädzí 
rezeň obaľovaný, zemiaková 
kaša, čalamáda ● Džuveč 
z bravčového mäsa, uhorka 
● Pestrý cestovinový šalát ● 
Zapekané zemiaky s pórom 
● Plnené rožky tvarohové, 
kakao ● Bageta syrová ● 
Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: morčacia, goral-
ská, pečivo.
● Hovädzie mäso na korení, 
ryža, šalát ● Plnená paprika, 
knedľa ● Torteliny so šunkou, 
syrová omáčka ● Parížsky 
šalát, pečivo ● Kuracie pr-
sia s brokolicou a mandľami, 
zeleninová obloha ● Pečené 
buchty so slivkovým lekvá-
rom, kakao ● Bageta Gur-
mán ● Ovocný balíček. 

Piatok
Polievky: boršč s mäsom, 
krupicová so zeleninou, pe-
čivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, 
tatárska omáčka ●  Bravčo-
vé stehno bratislavské, ces-
tovina ● Restovaná kačacia 
pečeň, hrášková ryža, cvikla 
● Šalát pekinský so šunkou, 
pečivo ● Pečená ryba s by-
linkami, mexická zelenina ● 
Kysnutý koláč marhuľový, 
kakao ● Bageta moravská ● 
Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová 
omáčka, knedľa ● Kuracie 
prsia s horčicou, ryža, šalát 
● Bageta Apetito. 

Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, 
zemiaky, uhorka ● Morčacie 
soté na čínsky spôsob, tar-
hoňa, šalát ● Bageta s kura-
cím mäsom.

S Mgr. Evou Kňazovickou na aktuálnu tému:

Andulačná metóda
s oxygenoterapiou čaká aj na vás

tekutiny a iniciovať tým u pa-
cienta samoliečebný proces.
Je to špecifický masážny te-
rapeutický postup, pri ktorom 
sa vytvárajú rezonančné kmity 
rôznych frekvencií, pôsobiace 

na bunkové tkanivá 
pohybového apará-
tu, svalového a ner-
vového systému a 
na telesné tekutiny, 
ako je krv a lymfa. 
Liečba je veľmi po-
hodlná. Pacient si 
ľahne na špeciálne 
masážne ležadlo a 
podrobí sa liečbe. 

Andulačná terapia výrazne 
zmierňuje napätie chrbtového 
svalstva, stimuluje lymfatický 
systém, podporuje detoxiká-
ciu a odkyslenie organizmu, 
pomáha pri odstraňovaní 
celulitídy, zlepšuje látkovú 
výmenu, napr. pri nadváhe, 
eliminuje problémy s tráve-
ním, opuchom nôh. Redukuje 
bolesť hlavy, migrény a napä-
tie šijového svalstva. Je veľmi 
účinná pri bolestiach kĺbov, 
reume, artróze, rednutí kostí. 
Pomáha pri odbúravaní stre-
su. Andulácia  zaručuje lepšie 
zásobovanie tela kyslíkom a 
živinami, respektíve likvidáciu 
jedovatých látok a metaboli-
tov. Obzvlášť významné sú 

pozitívne efekty tejto liečby na 
vegetatívny nervový systém. 
Treba zdôrazniť, že táto lieč-
ba pôsobí priamo na príčinu 
ochorenia, andulácia aktivuje 
vlastné samoliečebné procesy 
v tele. Túto biofyzikálnu metó-
du môžu využívať všetci ľudia, 
bez ohľadu na vek. 
   Súčasťou tohto programu 
je aj oxygenoterapia. Je to 
liečebná a regeneračná me-
tóda založená na inhalovaní 
zvýšenej koncentrácie kyslíka 
(pri inhalovaní je koncentrácia 

90 – 95 percent). Zjednoduše-
ne povedané, klient relaxuje 
na posteli a pritom cez kany-
lu vdychuje zvlhčený kyslík, 
ktorý je vyrábaný kyslíkovým 
koncentrátom. Oxygenotera-
pia posilňuje imunitu, zlepšuje  
fyzickú a psychickú výkon-
nosť, regeneruje organizmus, 
zlepšuje prekrvenie tkanív, 
priaznivo pôsobí na psychiku, 
znižuje nepriaznivé dôsledky 
nevhodného životného štýlu 
a má množstvo ďalších pozi-
tívnych účinkov, okrem iného 
spomaľuje aj proces starnutia.
Kto nemôže andulačnú lieč-
bu absolvovať?
   - V praxi sa neudávajú kon-
traindikácie, dokonca ju môžu 
využívať aj ľudia po liečbe 
onkologických ochorení. Vý-
nimočne je potrebné venovať 
pozornosť reakciám ľudí s 
kardiostimulátorom a pacien-
tom s akútnou trombózou a 
zápalmi žíl. Túto liečbu môžu 
podstúpiť dokonca aj ženy po 
štrnástom týždni tehotenstva.
Andulačnú liečbu momen-
tálne ponúkame zamestnan-
com, ktorí dostali poukaz. A 
čo ostatní? Aké sú ich mož-
nosti?
   - Nakoľko ide o liečebnú me-
tódu, na ktorú nie je potrebné 
odporúčanie lekára, môže ju 

absolvovať každý záujemca, 
keď dodrží bežne zaužívaný 
postup. Nahlási sa tak, ako aj 
držiteľ poukazu, na tel. čísle 
2954 alebo 1512 a ako pou-
kaz mu poslúži identifikačná 
karta zamestnanca. V prípa-
de, že ide o externého klienta, 
ten si túto metódu hradí podľa 
platného cenníka. Rada by 
som ešte upozornila zamest-
nancov, že poukaz, ktorý do-
stali na rehabilitačné služby, je 
neprenosný.

O. Kleinová

Andulačná liečba prebieha v pohodlí a príjemnom prostredí.                               F: A. Nociarová



Dňa 11. septembra uplynul smutný rok, ako 
nás navždy opustila milovaná mama, stará 
a prastará mama

Helena PAUČOVÁ
z Podbrezovej

a
20. júla uplynulo dvadsať rokov 
od úmrtia nášho milovaného 
otca

Jozefa PAUČU
z Podbrezovej.

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s 
nami tichú spomienku.

S láskou a úctou na nich spomínajú dcéra 
Ľubica a Anna s rodinami, vnuci a pravnúčatá

...
Dňa 29. septembra uplynie osem rokov od-
vtedy, ako nás navždy opustil milovaný man-

žel, otec, syn a starý otec
Peter MARTINEK

z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname
...

Dňa 14. septembra sme si pripomenuli smut-
né prvé výročie odvtedy, ako nás navždy 

opustila milovaná mama, stará 
a prastará mama

Veronika LOVÁSOVÁ
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína celá 
rodina

... 
„Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v srd-
ciach našich stále žije s nami.“
Dňa 28. septembra uplynú dva roky odvtedy, 
ako nás opustila naša mama 

Anna TELECKÁ
z Lopeja.

S láskou spomínajú dcéra a syn 
s rodinami

...
„Spi ticho, tichučko, dosníval si 

života sen a cestou bolesti odišiel si tam, kde 
je Boh a láska len“.
Dňa 10. septembra sme si pripomenuli ne-

dožitých deväťdesiat rokov a 4. 
októbra uplynie šestnásť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil 
manžel, otec a starý otec

Ján MARČOK z Jasenia.
S láskou a úctou spomína man-

želka, dcéra Elena, syn Pavol a nevesta 
Alena s rodinami

...
„Roky ubiehajú, ale v našich srdciach zostá-
vaš. Tvoj odchod veľmi všetkých bolí, ktorí ťa 
mali radi a na teba nezabúdajú.“
Dňa 24. septembra uplynuli štyri  roky odvte-
dy, ako nás navždy opustila milovaná manžel-

ka, matka, dcéra, vnučka, sestra, 
nevesta a švagriná

Ing. Ingrid DUNAJSKÁ
 z Podbrezovej – Štiavničky.

S úctou a láskou spomíname.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

...
„Odišiel tíško už nie je medzi nami, no v srd-
ciach našich žije medzi nami.“

Dňa 29. septembra  uplynie 
päť rokov odvtedy ako nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, 
otec  a starý otec

Ivan ČIŽOVIČ z Valaskej.
Kto ste ho poznali venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.
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Odchod do dôchodku
v auguste

Blahoželáme
jubilantom

Inzertná služba

v septembri

Spomienky

pracovné jubileá
45 - ročné

Ladislav BABIC
Ľubomír BENEDIK

Pavol BÉREŠ
Jozef BLAŽEČKA
Vojtech BOHÁČIK

Slavomír BROZMAN
Jozef ČUNDERLÍK
Dušan KOČICKÝ

Stanislav KOKAVEC
Štefan KUREK

Ján MAREK
Milan SCHWARZBACHER 

Jozef SMOLA
Ing. Marián STRMEŇ

Jozef ŠEBO
Štefan ŠTELLER
Milan VARHOLÁK

40 - ročné
Jozef DEMETER
Ľubomír FIGLUŠ

Jozef GIERTL
Milan GIERTL

Ľubomír JUHANIAK
Milan KOČICKÝ

Rastislav KOLEČÁR
Milan MEDVEĎ
Pavol PANČÍK

Emil RIES
Tibor SCHVARZBACHER
Ivan SCHWARZBACHER

Jozef SYČ
Štefan ŠIPULA

Jaroslav ŠKVARKA
Marián VAŇO

Luboš ZELENČÍK

35 - ročné
Ivan AMTMANN

Vladimír DEKRÉT
Igor DYNTÁR
Jozef GIERTL
Peter HAVAŠ

Vladimír HAVAŠ
Pavel JAMRIŠKA
Ján KAPUSTÍK

Ján KŇAZÍK
Peter KOCHAN

Janka KOCHANOVÁ
Anna KÚDELKOVÁ
Elena KÚTHOVÁ

Zdena LONGAUEROVÁ 
Milan ĽUPTOVČIAK

Ladislav MACÍK
Ľubomír NEZBEDA

Milan NOSÁĽ
Milan ORAVEC

Alena OVČIARIKOVÁ
Ján POTANČOK
Renát PURDEK

Anna SVITEKOVÁ
Vladimír ŠKULTÉTY

do predčasného dôchodku
Magdaléna KLESKEŇOVÁ

do starobného dôchodku
Ján HAZÁK

Milan MEDVEĎ.
V mene vedenia Železiarní Podbrezová a.s. im ďakujeme 
za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa 

slnečných dní.

Predám 2-izbový byt v Pod-
brezovej. Tehlový, vlastné 
kúrenie, po rekonštrukcii. 
Cena dohodou.
Kontakt: 0907 107 473

...
Predám:
- záhradný traktor HAKO, 
r.v. 1981,
- zimné kolesá 155/70/13, 
4 ks na Suzuki Swift,
- motocykel Jinlun Adams 
125 C, r.v. 2008,
- ND na Škodu 1203 – 
TAZ 1500.
Cena dohodou.
Kontakt: 0911 279 800

   Dňa 11. októbra vás pozývame na Svetový pohár v cyklokrose C2  
pre kategóriu muži Elite do Podbrezovej na Štiavničku. Súčasne sa 
uskutoční aj tretie kolo Slovenského pohára v cyklokrose.
Program:
12. hod. mladší žiaci, starší žiaci, kadetky, žiačky
12.30 hod. kadeti, ženy, juniorky,  masters B
13.15 hod. juniori, masters A
15. hod. muži – Elite, U23

   V posledný augustový ví-
kend sa v Domaniži konali 
Majstrovstvá Slovenska v 
streľbe z malokalibrových 

Blahoželáme
jubilantom

v septembri

Elena ŠPERKOVÁ
Peter ŤAŽKÝ
Jozef TKÁČIK

Miroslav TŔNIK
Ondrej ULICKÝ
Igor VRÁNSKY

Igor ZAJAK

30 - ročné
Milan BABČAN

Ján BABIC
Marian BAUER
Daniel DANKO
Ján DEKRÉT

Ing. Viera DUBCOVÁ
Jozef GIERTL

Roman HLÁSNIK
Stanislav HRONEC

Pavel KOMORA
Ivan KOSMEL

Pavol KOVÁČIK
Roman KUBALIAK

Anna KULHÁNKOVÁ
Katarína LUPTÁKOVÁ

Peter MEDVEĎ
Ing. Zuzana PENIAKOVÁ

Oliver PÔBIŠ
Alojz RYBÁR

Marián ŠTÚBER
Ján VLČEK

25 - ročné
Ing. Igor ČELLÁR
Ing. Ivan DANKO

Ivan DAXNER
Bc. Zuzana KAJABOVÁ

Martin PANČÍK
Štefan PITOŇÁK

Ivan ŠEBEŠ

20 - ročné
Ing. Maroš BENDA

Ing. Ondrej FILIPIAK
Ing. Milan FLOCH

Ján ŠNEK
Milan ŠVÁB
Ivan TAGAJ

Životné jubileá
Pavol BELLA

Elena CABANOVÁ
Vladimír DEKRÉT
Soňa ĎURICOVÁ
Juraj SCHMIDT

Vladimír ŠKULTÉTY
Ondrej ŠVANTNER

Katarína STRMEŇOVÁ
Vladimír ŠIKEŤ
Dana ŠIŠKOVÁ

Ján TURŇA
Edita VETRÁKOVÁ

Ing. Miroslav DOMOVEC
Peter LONGAUER

Jozef RIDZOŇ

INTERNATIONAL Podbrezová

D. Sliačan trikrát druhý
zbraní. V kategórii muži LM 
3x40 (ľubovoľná malokalib-
rovka) postúpil zo siedmeho 
a v kategórii muži ĽMa 60 

(ľubovoľná malokalibrovka) 
z ôsmeho miesta do finále 
Dušan Sliačan. V obidvoch 
kategóriách napokon obsadil 
pekné druhé miesta. Celkovo 
v tejto sezóne na MS získal tri-
krát druhé miesto vo všetkých 
jeho kategóriách (LM 3x40, 
ĽMa 60, VzPu 60 (vzduchová 
puška). „Ďakujem Železiar-
ňam Podbrezová za podporu 
počas celej sezóny, s ktorou 
som nadmieru spokojný a 
dúfam, že aj tie nasledujúce 
budú také úspešné ako táto,“ 
povedal nám Dušan, na ktoré-
ho umiestnenie sme hrdí.

ok
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S RUŽOMBERKOM

Podbrezová po sérii zápasov bez výhry chcela začať pod novým trénerom 
Marekom Fabuľom, ktorý nahradil Zdenka Frťalu, víťazne, no tieto plány jej 
už v siedmej minúte začal kaziť Ivan Schranz. Ten si nabehol na center zľava 
a zabudnutý za obranou nedal Balážovi šancu (0:1). Zvyšok polčasu, okrem 
strely Podia z priameho kopu veľa vzruchu nepriniesol, no ten druhý patril 
jednoznačne domácim. Veľká kopa šancí začala už v 51. minúte, kedy mieril 
Sabler hlavou z hranice malého vápna tesne nad a pokračovala Pančíkovou 
strelou z pokutového územia, ktorá by, nebyť obetavého Godála, pravdepo-
dobne skončila v sieti. Po následnom rohovom kope pálil práve Pančík len 
tesne nad a tretiu šancu za tri minúty spálil Vaščák. Jeho ranu z otočky k žrdi 
vytesnil Kamenár na roh. Tlak však neutíchal ani naďalej. V 65. minúte sa 
ocitol vo výhodnej pozícií Sabler, jeho pokus z hranice šestnástky už videli 
mnohí v bráne, napokon išiel tesne vedľa. Po priamom kope v 70. minúte na-
smeroval svoju hlavičku Vajda tiež tesne nad a tak prišiel trest. Čonka našiel 
presným centrom po zemi v šestnástke Tomáša Majtána, ktorý si telom čisto 
odstavil nášho obrancu a tvrdou strelou prekonal Baláža (0:2). Keďže sa už 
do konca zápasu nič nestalo, domáci „železiari“ si pripísali ďalšiu prehru a 
ostávajú na dne tabuľky.
FO ŽP Šport Podbrezová: Baláž - Gal Andrezly, Migaľa (46.Andrić), 
Vaščák, Vajda, Kochan, Kupčík, Frizoni, Pančík (67.Žilák), Podio, Sabler 
(75.Melunović)

Obranný val „šošonov“ sa pod taktovkou talentovaného Milana Škriniara preko-
nával len veľmi ťažko (na obr. v súboji s Romanom Sablerom).

Foto: A. Nociarová

Domácemu publiku sa predstavila aj nová posila, obranca Bernardo Frizoni 
z Brazílie.                                                                                Foto: A. Nociarová

SO ŽILINOU

Sobota 12. september 2015, ZELPO ARÉNA Podbrezová
FO ŽP Šport Podbrezová - MFK Ružomberok 0:1 (0:1)

Fortuna liga, 8. kolo
Góly: 13. Lovás. ŽK: Mikinič, Migaľa, Kochan - Faško, Boszorád. Pred 1305 
divákmi rozhodovali Ježík - Mókoš, Lieskovský
Druhý zápas Podbrezovej v novej Zelpo aréne začal aktivitou domácich a už v dru-
hej minúte tak trochu donútil aktívny Vaščák Tofilovského k nepodarenému odkopu, 
ktorý namiesto pred seba poslal za seba a lopta takmer skončila v jeho bráne. V 
desiatej minúte navyše nebezpečne pálil Kochan, ktorého pokus z krídla len tesne 
minul bránu, ale bol to Ružomberok, kto sa ujal vedenia. 13. minúta priniesla peknú 
kombináciu Zošáka s Luptákom, na ktorej konci bol Lovás a ten mal jednoduchú 
úlohu, doraziť loptu do odkrytej časti brány, čo sa mu aj podarilo. V prvom polčase 
zaujala ešte strela Mehanoviča spoza šestnástky, no hlavne až tri vynútené strieda-
nia. Na strane Podbrezovej museli odísť Mikinič s Vaščákom, hostia prišli o strelca 
gólu Lovása. V druhom polčase bola Podbrezová veľmi aktívna a dostávala sa do 
šancí, lenže s ich premieňaním bol menší problém. Mehanovič pálil tesne vedľa spo-
za šestnástky v 55. minúte. Nasledovala ešte väčšia šanca, pri ktorej sa vyznamenal 
brankár Tofilovski. Ten najprv vyrazil strelu spoza šestnástky a potom aj Almaského 
dorážku z veľkej blízkosti. Nedáš - dostaneš, sa mohlo potvrdiť hneď na to, lenže to 
by v situácií traja na jedného musel Jakubko strieľať skôr a nie čakať, kým mu loptu 
sklzom Migaľa vezme. V 77. minúte sa síce domáci konečne dočkali vytúženého 
presného zásahu, ten pre ofsajd Mehanoviča neplatil. K veľmi diskutabilnej situácií 
došlo v 81. minúte, keď Lupták spadol pod nohy Pančíka v šestnástke Ružomberka, 
no napokon z toho penalta nebola. Domáci sa gólu napokon nedočkali a tak si bohu-
žiaľ pripísali tretiu prehru v rade.
FO ŽP Šport: Kuciak - Andrič, Kupčík, Pimpara, Migaľa - Mikinič (32. Juraj Pančík), 
Kochan, Gál - Andrezly, Szöke (57. Almaský), Mehanovič - Vaščák (42. Sabler)

Podbrezová vstúpila na dohrávku po troch prehrách, ale proti silnej Žiline nebojácne. Už 
od začiatku sa nesnažila len brániť, ale bolo vidno, že ide za ziskom bodov. Chýbala jej 
však lepšia finálna fáza a tak po niekoľkých dobrých krídelných akciách hostia trestali. 
Center Mihalíka z ľavej strany prepadol celou šestnástkou až na posledného nabieha-
júceho Mabouku a ten presnou strelou od žrde poslal hostí do vedenia (0:1). Prešli len 
dve minúty a hlavný arbiter Kružliak odpískal po strete Migaľu s Paurom pokutový kop, 
ktorý Škriniar bezpečne premenil (0:2). Záver polčasu priniesol ešte takmer vlastný gól 
Škriniara, ktorý rybičkou poslal loptu len tesne vedľa vlastnej brány a už tretie zranenie 
hráča Podbrezovej za dva zápasy, tentoraz Almaského. Aj do druhého polčasu vstúpili 
domáci aktívne a odmenou im bol zničujúci gól v podaní Romana Sablera, ktorý svojou 
šikovnosťou získal loptu v šestnástke MŠK a strelou k žrdi prekonal Volešáka (1:2). 
Keďže však následne neprišiel rýchly vyrovnávajúci gól, tak hostia opäť trestali. Čoraz 
viac otvorenejšia obrana Podbrezovej nezachytila rýchleho Mihalíka, ten poslal center do 
šestnástky, ktorý si Andrič takmer zrazil do vlastnej brány, no Kuciak stihol včas reflexív-
ne zasiahnuť, avšak vyrazil len pred seba, kde bez problémov dorazil William (1:3). Do-
mácim sa nedarilo v závere vyvinúť stály tlak a to využívali „šošoni“ na protiútoky. Jeden 
taký potiahol William, dostal sa z krídla až pred Kuciaka, no zoči-voči nemu neuspel. V 
úplnom závere síce po rohovom kope ešte presnou strelou k žrdi znížil Peter Gál Andre-
zly, no to už nič nemení na fakte, že Podbrezová zaknihovala štvrtú prehru v rade (2:3).
FO ŽP Šport: Kuciak - Migaľa, Pimpara, Kupčík, Andrič - Almaský (44. Vaščák), Kochan 
(55.Kochan), Vajda, Pančík, Gal - Andrezly - Sabler

Utorok 15. september 2015, ZELPO ARÉNA Podbrezová
Fortuna liga, 1. kolo

FO ŽP Šport Podbrezová - MŠK Žilina 2:3 (0:2)
Góly: 56. Sabler, 90.Gal Andrezly – 32, Mabouka, 36. Škriniar (pen.), 76.Wil-
liam. ŽK: Vajda, Migaľa - Mazáň, Škriniar, Mabouka, Čmelík. Pred 1650 divákmi 
rozhodovali Kružliak - Somoláni, Bednár

Sobota 19. september 2015, štadión Senica
Fortuna liga, 9. kolo

FK Senica - FO ŽP Šport Podbrezová 3:1 (3:0)
Góly : 8. Klec , 11. a 41. Dolný - 86. Vajda. Rozhodovali: Weiss – Brendza, 
Roszbeck. ŽK: Šulla - Vajda, Vaščák, Pimpara, pred 1403 divákmi.

SO SENICOU

Po dobrom výkone proti Žiline sa čakalo, že Podbrezová potrápi aj silnú Se-
nicu, aj napriek tomu, že hrá von. Aspoň výsledkovo sa tak vôbec nestalo. 
Do zápasu síce hostia vstúpili s obrovskou šancou, kedy brankár Šulla musel 
pokus Mehanoviča chytať na bránkovej čiare, no následne prišli dve záhorácke 
facky. V ôsmej minúte sa presadil Klec a už o tri minúty tvrdou strelou aj útočník 
Dolný, ktorý do polčasu pridal aj tretí presný zásah a tak bolo prakticky už po 
prvom dejstve vymaľované. Do druhého dejstva síce vstúpili „železiari“ dobre, 
lenže opäť chýbala lepšia finálna fáza pri šanciach Podia či Gal Andrezlyho. 
Ani domáci nezaháľali a snažili sa pridať ďalšie góly, no napokon došlo v zá-
vere len ku kozmetickému upraveniu skóre zásluhou Vajdu, čo znamená, že 
Podbrezová sa po prehre prepadla až na poslednú priečku tabuľky a to je pred 
štvoricou náročných súbojov s Trnavou, Slovanom, Žilinou a Trenčínom veľmi 
zlá vizitka.
FO ŽP Šport Podbrezová: Kuciak - Gal Andrezly, Vajda, Migaľa, Kupčík, Ko-
chan (22. Vaščák), Pančík (46. Žilák), Pimpara, Mehanović, Sabler (46. Podio), 
Frizoni

S TRNAVOU
S FC Spartak Trnava 

Utorok 22. september 2015, ZELPO Aréna Podbrezová
Fortuna liga, 10. kolo

FO ŽP Šport Podbrezová - FC Spartak Trnava 0:2 (0:1)
Góly: 7. Schranz, 78. Majtán. Rozhodovali: Chmura - Ádám, Súkeníková. ŽK: 
Gal Andrezly, Melunovič - Halilovič, Majtán, Janečka, Schranz, pred 1750 di-
vákmi.


