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1 2 3 4 5Stretnutie so štát.
tajomníčkou MS SR

Čo ponúka HF TUKE 
študentom

O odpadoch v Ban-
skobystrickom kraji

Pred štartom
Fortuna ligy

6S Mgr. Petrom Sujom, 
riad. ŽP Bezp. služby

Bilancia lyžiarskej
sezóny

(Dokonč. na str. 3)

O najaktuálnejších úspechoch našich kolkárov sa dočítate v budúcom čísle

   Dňa 19. februára v podvečer 
sa v Dome kultúry ŽP usku-
točnilo informačné stretnutie 
ministra životného prostredia 

Prihovára sa vám
Ing. Vladimír Soták,
predseda Predstavenstva

a generálny riaditeľ ŽP a.s.
Vážení spolupracovníci,
   dôvody, prečo som sa roz-
hodol v krátkom čase opäť 
sa vám prihovoriť, sú dva. 
Prvým je, ako ste sa dočítali 
v minulom čísle Podbrezo-
vana, situácia na svetových 
a európskych trhoch, ktorá je 
veľmi poznačená ex-
portom čínskych vý-
robkov do Európskej 
únie (EÚ) a vďaka 
poklesu cien ropy 
na svetových trhoch, 
aj ceny hutníckych 
výrobkov značne 
padli. Mnohí výrob-
covia z naftárskeho 
priemyslu sa preo-
rientovali na náš sortiment. V 
neposlednom rade nám veľmi 
ubližuje aj rozhodnutie EÚ o 
zavedení sankcií voči Rusku. 
To je politická motivácia a roz-
hodne by nemala na ňu do-
plácať Slovenská republika, 
ale ani EÚ. Otvorenie európ-
skych trhov a zrušenie cla pre 
hutnícku produkciu z Ukrajiny 
spôsobilo, že v minulom roku 
bolo do EÚ dovezených vyše 
75 tisíc ton valcovaných rúr 
a táto situácia vytvorila veľmi 
neférovú a nepríjemnú konku-
renciu.
  Vďaka značnému úsiliu na-
šich obchodníkov môžem s 
potešením konštatovať, že 
v prvých mesiacoch nového 
roka, aj napriek veľmi ťažkej 
situácii na trhu, sa podarilo 
zabezpečiť pre naše výrobné 
prevádzkarne objemy záka-
ziek, aké máme. Výstupné 
ceny našich rúr sú však váž-
nym problémom. Čo môžeme 
urobiť, je bojovať o znižovanie 
nákladov v oblastiach týkajú-
cich sa nielen materiálov, ale 
aj využitia pracovného času, 
dosahovanej kvality a pocho-
piteľne, svojim zákazníkom 
musíme poskytovať taký ser-
vis, aby uprednostňovali vý-
robky Železiarní Podbrezová 
aj v čase krízy.

Vážení spolupracovníci,
   druhým dôvodom sú blížia-
ce sa voľby do NR SR. Vždy 
otvorene vyjadrujem svoj 
názor k politikom a prezen-
tujem ho aj prostredníctvom 

   najbližšiu sobotu nás čaká 
prvý majstrovský zápas jarnej 
časti Fortuna ligy súťažného 
ročníka 2015/2016. Ako iste 
všetci dobre viete, jesenná 
časť nedopadla dobre, keď po 
devätnástich kolách máme na 
konte len trinásť bodov a sme 
na predposlednom mieste 

v tabuľke Fortuna ligy. Veľmi zlá situácia.
   V záujme zlepšenia tohto nelichotivého posta-
venia sme behom trojmesačnej zimnej pauzy 
medzi jeseňou a jarou zlepšili čo sa ešte dalo, 
pretože už vlani boli dokončené všetky technic-
ké opatrenia na štadióne a dnes štadión vyhovu-
je po každej stránke.

   Počas zimy došlo k skvalitneniu hráčskeho 
kádra výmenou niektorých hráčov, ale aj kva-
litnou prípravou po stránke kondičnej, taktic-
kej, hráčskej...
   Som presvedčený, že tento káder, pod týmto 
vedením a s dnešným odhodlaním, môže zdolať 
každého súpera. Potrebuje k tomu kúsok šťas-
tia, taktiež, aby hráčov čo najviac obchádzali 
zranenia a čo najväčšiu podporu vás, divákov.
   A preto dovoľte, aby som vás pozval už najbliž-
šiu sobotu, 27. februára 2016, a taktiež na ostatné 
domáce zápasy. Verím, že budeme spolu odchá-
dzať častejšie spokojní s hrou a výsledkami na-
šich chlapcov a s pocitom dobre vykonanej práce.
Držím palce!

Ing. Jozef Marčok, riaditeľ ŽP Šport, a. s.

Starostovia obcí dostali priestor
na riešenie likvidácie čiernych skládok

„Gudróny v Predajnej budú čoskoro minulosťou“
Za ostatné roky sa síce o likvidácii čiernych skládok veľa 
hovorilo, ale nikto sa tejto problematike intenzívne neveno-
val. S konkrétnym programom prišlo Ministerstvo ŽP SR pod 
vedením ministra Petra Žigu. Štát pomáha obciam a mestám 
s riešením čiernych skládok a časť z nich zmizla v prvej fáze 
projektu: „Veľké upratovanie Slovenska“, odštartovanom v 
minulom roku. Peter Žiga hodnotil projekt ako veľmi úspeš-
ný a tak Ministerstvo životného prostredia SR v odstraňovaní 
skládok pokračuje. Na Slovensku je evidovaných viac ako 2 
500 čiernych skládok, reálne je, že ich môže byť okolo 7 000. 
Problematiku nelegálnych skládok rieši aj nový zákon o od-
padoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. V boji 
proti čiernym skládkam posilňuje kompetencie polície. Poku-
ta pre tých, ktorí nelegálne uložia odpad na čiernej skládke, 
sa zvýšila desaťnásobne, z približne 166 eur na 1 500 eur.

SR s občanmi Podbrezovej 
a okolitých obcí na tému: „Od-
straňovanie nebezpečných 
odpadov a čiernych skládok 

na Horehroní.“ V úvode staros-
ta obce Podbrezová Ladislav 
Kardhordó privítal hostí, minis-
tra životného prostredia Petra 
Žigu, štátneho tajomníka Mi-
nisterstva životného prostredia 
Vojtecha Ferencza, predsedu 
Predstavenstva a generálneho 
riaditeľa ŽP Vladimíra Sotáka a 
ostatných. V závere príhovoru 
povedal: „Aktivity súčasnej vlá-
dy pri odstraňovaní nebezpeč-
ných záťaží na Horehroní vní-
mam ako veľkú pomoc, pretože 
sú prejavom, že vláde SR zále-
ží na tom, aby aj občania tohto 
regiónu žili v krajšom, lepšom 
a čistejšom prostredí.“  
   Minister Peter Žiga vo svo-

(Dokonč. na str. 2)

verejnoprávnych médií. Mys-
lím si totiž, že je povinnosťou 
predstaviteľov veľkých firiem 
vyjadriť svoj názor politikom 
v záujme posilňovania pozícií 
priemyslu SR. Slovensko je 
proexportná krajina, v ktorej 
predstavuje podiel priemyslu 

na tvorbe HDP 26 
percent, čo je vyso-
ko nad priemer EÚ 
(16 percent), pred 
nami je ČR, ktorá 
má 30 percentný 
podiel.
   Železiarne Podbre-
zová sú výrobnou 
spoločnosťou, ktorá 
vďaka zamestnan-

com a svojej produkcii, filo-
zofii, patrí medzi špičkových 
svetových výrobcov a jej po-
zícia na trhu nie je nezaujíma-
vá. Naopak, som veľmi hrdý, 
že v rámci EÚ naša produkcia 
tvorí desaťpercentný podiel. 
To je vynikajúci výsledok a 
my si môžeme len priať, aby 
boli zo strany štátu vytvárané 
podmienky pre normálne fun-
govanie.
   Dnes ste svedkami toho, 
že niekoľko dní pred voľbami 
politické strany čo sedia, ale 
aj tie, čo nesedia v parlamen-
te, prostredníctvom rozhlasu, 
televízie či rôznych pútačov 
prichádzajú s riešeniami, 
ako pozdvihnúť Slovensko. 
Úprimne obdivujem predo-
všetkým tých, čo za dvadsať 
rokov  neurobili nič pre pod-
nikateľské prostredie, nepo-
mohli Horehroniu, neurobili 
nič pre Železiarne Podbrezo-
vá..., ale majú reči a stovky 
pripravovaných návrhov a rie-
šení, ako ďalej.
   Prosím vás, v momente, 
keď pristúpite k voľbám, veľ-
mi triezvo zvážte, kto nášmu 
regiónu pomohol, kto mu chce 
a môže pomôcť. Odporúčam 
vám, podporte stranu SMER 
– sociálna demokracia. So 
súčasnou vládou sme za 
ostatné štyri roky absolvovali 
diskusie zamerané na skva-
litňovanie podnikateľského 
prostredia na Slovensku. Aj 
na Horehroní sa začalo inves-
tovať, budovať obchvat

Foto: I. Kardhordová
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   Na Slovensku prebieha neú-
merné množstvo exekučných 
konaní a významnú časť tvo-
ria prípady uzatvárania zmlúv 
o pôžičkách s neprimeranými 
podmienkami. Týmto ľuďom 
nemá kto pomôcť. Situácia, 
do ktorej sa dostali, sa však 
stále vyostruje a v mnohých 
prípadoch ich existenčne 

   Darujte 2 percentá svo-
jej dane Nadácii Železiarne 
Podbrezová alebo Nadácii 
Miška Sotáka. Obidve sa 
zameriavajú na poskyto-
vanie finančnej, prípadne 
materiálnej pomoci, orga-
nizovanie rôznych podu-
jatí v oblastiach sociálnej 
sféry, zdravotníctva, kultú-
ry, vzdelávania a športu. 
Podporujú región, pomá-
hajú chorým a postihnutým 
spoluobčanom zmierniť ich 
ťažký údel, horehronským 
deťom a mládeži pri vzde-
lávaní a pri športe, občian-
skym združeniam pri  za-
chovaní kultúrnych hodnôt 
alebo pri ochrane životného 
prostredia.
   Ak sa rozhodnete pre 
podporu týchto nadácií, 
vaše peniaze sa dostanú 
do správnych rúk. Ďakuje-
me všetkým darcom, ktorí 
doteraz prispeli svojím per-
centom dane a veríme, že 
sa ich okruh rozšíri.

Dňa 29. februára o 14.30 v Dome kultúry Železiarní Podbrezová

Neváhajte a príďte sa poradiť
ohrozuje. Je preto nevyhnut-
né podať im pomocnú ruku. 
Predstavenstvo Železiarní 
Podbrezová vytvorilo priestor 
na ochranu svojich zamest-
nancov v tomto smere už v 
roku 2014 a mnohí sú vďační, 
že usmernením pracovníkmi 
Ministerstva vnútra SR sa 
dostali z pre nich už možno 

bezvýchodiskovej situácie. 
Ak patríte medzi tých, ktorí  
majú podobné problémy, prí-
padne ich má váš príbuzný či 
známy, je tu možnosť riešiť 
ich. Tajomníčka Ministerstva 
spravodlivosti SR Monika 
Jankovská príde opäť 29. 
februára 2016 do Domu kul-
túry ŽP, kde sa o 14.30 hod. 

začne stretnutie na danú 
tému. Neváhajte a príďte sa 
poradiť. Ak prídete s konkrét-
nym problémom, doneste aj 
všetku dokumentáciu. Nepo-
chybne to urýchli definovanie 
postupu, ako váš problém čo 
najskôr riešiť.

Viac nájdete na stránke:
www.branitsaoplati.sk

Podporte
dobrú vec

   Ak vám vykoná ročné zúč-
tovanie dane zo závislej čin-
nosti zamestnávateľ, stačí 
vyplniť a predložiť Vyhláse-
nie o poukázaní 2 percent 
dane z príjmu do 30. apríla 
2016 daňovému úradu v 
mieste svojho trvalého byd-
liska. Spolu s Vyhlásením 
doložíte potvrdenie svojho 
zamestnávateľa, že vaša 
daň, vyplývajúca z ročného 
zúčtovania, bola odvedená 
daňovému úradu. V prípa-
de, že si podávate daňové 
priznanie samostatne, uve-
diete ako prijímateľa 2 per-
cent dane Nadáciu ŽP alebo 
Nadáciu Miška Sotáka.

Ako poukázať
2 percentá dane?

Názov organizácie:
Nadácia Miška Sotáka

Sídlo:
Kukučínova 24,
977 01 Brezno
Právna forma:

nadácia
IČO: 37828738

Názov organizácie:
Nadácia

Železiarne Podbrezová 
Sídlo:

Kolkáreň 35,
976 81 Podbrezová

Právna forma:
nadácia

IČO: 37818481

   - V rámci sociálneho progra-
mu Železiarne Podbrezová 
a.s., poskytujú svojim zamest-
nancom (alebo ich rodinným 
príslušníkom) v roku 2016 na-
sledovné benefity:
n detské tábory – zamest-
nanec platí len časť z hodnoty 
poukazu, zvyšok za neho za-
platí zamestnávateľ ako prí-
spevok zo sociálneho fondu, 
pričom suma, ktorú zamest-
nancovi prispieva zamestná-
vateľ, podlieha odvodovému 
i daňovému zaťaženiu,
n príspevok na lyžiarsku 
školu pre deti zamestnancov, 
podlieha odvodovému i daňo-
vému zaťaženiu,
n úrazové poistenie za-
mestnancov, podlieha odvo-
dovému i daňovému zaťaže-
niu,
n rekreačno – rehabilitačné 
procedúry v ŽP Rehabilitácia 
s.r.o., za účelom regenerácie 
pracovnej sily - hodnota pro-
cedúr podlieha odvodovému 
a daňovému zaťaženiu. Od-
vodové a daňové zaťaženie 

Benefity pre zamestnancov
v roku 2016

sa netýka rekondično-reha-
bilitačných a rekondično-re-
laxačných programov, po-
skytovaných zamestnancom 
pracujúcim v riziku, 
n rekreačné víkendové 
pobyty bezpríspevkovým 
darcom krvi, ktorým bola 
v predchádzajúcom roku ude-
lená plaketa prof. MUDr. Jana 
Janského alebo plaketa prof. 
MUDr. Jána Kňazovického (je 
potrebné prihlásiť sa v odbo-
re bezpečnosti a životného 
prostredia,
n zamestnanecká palivo-
vá platobná karta Slovnaft 
– možnosť čerpať pohonné 
hmoty na čerpacích stani-
ciach Slovnaft, a.s., za zvý-
hodnenú cenu (platba za od-
ber je realizovaná zrážkou 
zo mzdy v mesiaci čerpania 
PHM),
n sociálne výpomoci – no-
velou zákona o dani z príj-
mov medzi príjmy zo závislej 
činnosti oslobodené od dane, 
pribudla sociálna výpomoc 
vyplatená zamestnancovi zo 

sociálneho fondu v úhrnnej 
výške maximálne 2000 eur v 
jednom roku len od jedného 
zamestnávateľa, za vopred 
stanovených podmienok. 
Oslobodená od dane z príj-
mov fyzických osôb je so-
ciálna výpomoc poskytnutá 
zamestnávateľom z dôvo-
du:
n odstraňovania alebo 
zmiernenia následkov živel-
ných udalostí. V zmysle zá-
kona sa živelnou udalosťou 
rozumie povodeň, záplava, 
víchrica, úder blesku, požiar, 
krupobitie, zosuv pôdy, zrúte-
nie skaly alebo zemín, zosuv 
alebo zrútenie lavíny alebo 
zemetrasenie, ktoré dosiahlo 
aspoň 5. stupeň medziná-
rodnej stupnice udávajúcej 
makroskopické účinky ze-
metrasenia. Zamestnanec o 
príspevok žiada sám, k žia-
dosti priloží potvrdenie obec-
ného (mestského) úradu o 
rozsahu vzniknutej škody (nie 
o rozsahu škody vo finanč-
nom vyjadrení, len o tom, že 
samotná škoda – zaplavený 
dom, víchricou strhnutá stre-
cha a pod. - vôbec vznikla),
n úmrtia blízkej osoby, žijú-
cej v domácnosti zamestnan-
ca. Za blízku osobu sa pre 

účely výplaty sociálnej výpo-
moci považuje manžel, man-
želka a nezaopatrené deti, 
n dočasnej pracovnej ne-
schopnosti zamestnanca, 
ktorá bez prerušenia presiah-
ne prevažnú časť zdaňova-
cieho obdobia, tzn. pracovná 
neschopnosť dlhšia ako 183 
dní.
   O sociálnu výpomoc z dôvo-
du úmrtia blízkej osoby alebo 
dočasnej pracovnej neschop-
nosti zamestnanec nežiada, 
jej výplatu zabezpečí odbor 
Ppam.
   Oslobodená od dane bude 
suma sociálnej výpomoci vy-
platená v úhrnnej výške max. 
2000 eur za zdaňovacie ob-
dobie len od jedného zamest-
návateľa.
   Ak sociálna výpomoc pre-
siahne v zdaňovacom období 
sumu 2000 eur, do základu 
dane sa zahrnie len sociál-
na výpomoc nad takto usta-
novenú hodnotu. Zároveň, 
ak zamestnanec v priebehu 
kalendárneho roka zmení 
zamestnávateľa, a „prvý“ za-
mestnávateľ poskytne plne-
nie v sume nižšej ako 2 000 
eur, nie je možné, aby ďalší 
možní zamestnávatelia za-
mestnanca doplatili plnenie 
do ustanovenej maximálnej 
sumy. Z takto poskytnutých 
príjmov sa neplatí ani poistné 
na sociálne a zdravotné pois-
tenie.

Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták,
predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.
(Pokrač. zo str. 1)

Nadácia Miška Sotáka

Ktoré benefity poskytujú Železiarne Podbrezová a.s. 
svojim zamestnancom? Ako je to s platením dane, prí-
padne poistného na zdravotné a sociálne poistenie?, 
na tieto otázky sme hľadali odpoveď u Ing. Zuzany Pe-
niakovej z odboru práce a miezd (Ppam):

Brezna, rozpracovaný je ob-
chvat Podbrezovej. Pripravené 
sú návrhy na riešenie rýchlostnej 
cesty na trase Banská Bystrica 
– Ružomberok. Požadujeme od 
vlády rozšírenie cesty z Banskej 
Bystrice na Podbrezovú. Súčas-
ná vláda začala riešiť ekologické 
otázky súvisiace s likvidáciou 
gudrónov v Predajnej. Získali 
sme finančné prostriedky z Mi-
nisterstva životného prostredia 
SR pre Brezno, Podbrezovú, aj 
ďalšie okolité obce.
   Skutočne treba podporiť po-
litikov, ktorí nejaký vzťah k Ho-
rehroniu prejavujú. Netvrdím, že 
niekto nemôže nájsť aj v progra-
mových vyhláseniach iných 
strán to, čo mu bude sympatic-

ké. Treba však s triezvou hlavou 
všetko zvážiť, a aj keď si mys-
lím, že budúca vláda SR bude 
pravdepodobne koaličná, nič to 
nemení na našich požiadavkách 
a očakávaniach financií pre náš 
región.
   Klub 500 sa snaží vypočuť 
takmer všetky parlamentné 
politické strany, ktoré majú zá-
ujem o komunikáciu. Existujú 
však aj také politické strany, 
ktoré sa nechcú stretnúť, pre-
tože ich predsedovia odmietajú 
diskutovať o tom, ako by malo 
Slovensko vyzerať v budúcnos-
ti. Mnohé bolo potrebné dať do 
poriadku už dávno. Vyjadril som 
kritický postoj k štrajku učiteľov, 
aj zdravotných sestier. Na zákla-
de rozborov platov vo verejnom 

a štátnom sektore nikdy nebu-
dem, a ani nemôžem súhlasiť, 
aby mali všetci rast miezd na 
úkor zamestnancov pracujúcich 
vo výrobnom sektore.
   Vedenie Železiarní Podbre-
zová  bude mať aj v nasledu-
júcom roku nekompromisné 
požiadavky smerujúce k zabez-
pečeniu plynulého chodu našej 
spoločnosti. Pred nami sú také 
závažné problémy, ako je cena 
energií, ktorú sa aj napriek na-
šim aktivitám nepodarilo dostať 
na úroveň našej konkurencie 
(napríklad v Nemecku).

Vážení spolupracovníci,
   právom každého občana je 
účasť vo voľbách, ale aj nárok 
požadovať od politikov, ktorí 

chcú získať jeho hlas, aby otvo-
rene zhodnotili svoj doterajší prí-
nos pre štát. Ak neurobili nič, po-
chopiteľne, nedostanú náš hlas. 
Tých, po ktorých niečo zostalo 
a môžu urobiť ešte viac, však 
podporiť treba a bude to prínos 
aj pre náš región.
   Železiarne Podbrezová budú 
aj v nasledujúcich rokoch vyvá-
žať na svetové a európske trhy 
viac ako deväťdesiat percent 
svojej produkcie. Potrebuje-
me však stabilné podmienky 
na podnikanie, na to, aby sme 
mohli existovať a normálne pra-
covať. Našim morálnym právom 
je chcieť, aby sme neodvádzali 
do štátneho rozpočtu  financie 
pre tých, ktorých nároky sú síce 
veľmi vysoké, ale činy žiadne.
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Pán riaditeľ, od zriadenia va-
šej spoločnosti plynie piaty 
rok. Za ten čas ste zaviedli 
niekoľko projektov s cieľom 
skvalitnenia svojej práce. 
Spomeniete tie najvýznam-
nejšie?
   - Na bezpečnostnú služ-
bu sa dá pozrieť 
z viacerých uhlov 
pohľadu. Na jednej 
strane je represia a 
na druhej prevencia. 
Obidve stránky sú 
dôležité a je potrebné 
medzi nimi nájsť urči-
tý optimálny pomer. 
Čím sa nám bude 
viac dariť v prevencii, 
tým bude potrebné menej re-
presie. Preto naši zamestnan-
ci vykonávajú viac obchôdzok 
ako v minulosti, dokumentujú 
všetky bezpečnostné incidenty 
(aj tie, ktoré sa možno niekomu 
zdajú bezvýznamné), snažia 
sa aby nepriaznivý stav bol čo 
najskôr odstránený, vykonáva-
jú preventívne kontroly a po-
dobne. Prevencia je teda náš 
dlhodobý a najvýznamnejší 
projekt. 
   Samozrejme, poskytovanie 
bezpečnostných služieb, ich 
rozsah a kvalita nezávisí len 
od projektov, ktoré realizuje 
samotná bezpečnostná služ-
ba. V našich podmienkach ide 
takmer vždy o prepojenie pro-
jektov bezpečnostnej služby a 
projektov, ktoré za účelom bez-
pečnosti realizujú subjekty, kto-
rým sú bezpečnostné služby 
poskytované. Aj účinnosť tých-
to projektov je preto vysoká, 
čoho odrazom je každoročné 
znižovanie počtov významných 
bezpečnostných incidentov. 

S Mgr. Petrom SUJOM, riaditeľom ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. 

Našim najvýznamnejším a dlhodobým projektom je prevencia
Z takýchto prepojených pro-
jektov spomeniem rozšírenie 
bezpečnostného kamerového 
systému v materskej spoloč-
nosti, pri súčasnej modernizá-
cii monitorovacieho pracoviska 
na pulte centralizovanej ochra-
ny (PCO), upgrade PCO, čo 

umožní kvalitnejšie 
zabezpečenie ob-
jektov vybavených 
elektronickým zabez-
pečovacím systémom 
(EZS), používanie 
mobilných čítačiek 
elektronických kariet 
na vrátniciach, zave-
denie elektronickej 
evidencie pohybu 

vozidiel (GPS monitorovanie) a 
mnohé ďalšie, ktoré ale, z po-
chopiteľných dôvodov, uvádzať 
nebudem.
Ako hodnotíte z dnešného 
pohľadu elektronickú evi-
denciu vozidiel?
   - Je to úspešný projekt. V 
porovnaní s predchádzajúcim 
systémom ide o výrazný kva-
litatívny skok. Oprávnení za-
mestnanci môžu mať okamžitý 
prehľad o pohybe, polohe a 
využití svojich vozidiel alebo si 
môžu prezrieť jazdu zo zázna-
mu. Systém je jednoduchý, 
dokáže užívateľovi poskytnúť 
množstvo informácií na účinnú 
kontrolu efektivity využívania 
vozidiel. Dokonca sa dá zistiť 
aj štýl jazdy jednotlivých vodi-
čov. Skrátka, systém poskytuje 
množstvo informácií na účinnú 
kontrolu. Výrazným spôsobom 
dokáže zjednodušiť aj samotnú 
evidenciu jázd, je to tzv. elek-
tronická kniha jázd.
V minulosti sa vyskytovali 
občas problémy s manipu-

láciou elektronického zabez-
pečovania objektov. Dá sa 
konštatovať, že tento prob-
lém je už minulosťou alebo 
sa ešte objaví sem – tam 
poplach z dôvodu zlyhania 
ľudského faktora?
   - Pochybení je podstatne me-
nej, ale stále sa vyskytnú. Sme 
ľudia a nie stroje, takže z času 
na čas k chybe pochopi-
teľne dôjde. Podstatné je, 
aby ten, kto urobí chybu, 
okamžite o tomto informo-
val PCO. Ak tak neurobí, 
operátorka PCO na miesto 
okamžite vysiela zásahovú 
skupinu bezpečnostnej služby, 
pretože má signalizované na-
rušenie objektu nepovolanou 
osobou. A to potom už môže 
byť problém.
Tejto zimy, aj keď nie je ne-
jako štedrá na sneh, spoloč-
nosť zabezpečila priestory, 
kde zamestnanci môžu od-
staviť svoje osobné motoro-
vé vozidlá. Ako ich využíva-
jú? Nevyskytujú sa nejaké 
nepredvídané problémy?
   - Zamestnanci túto možnosť 
určite ocenili. Priestory sú vyu-
žívané v niektorých dňoch až 
do 90 percent kapacity vo vnút-
ri haly a to, ako ste uviedli, túto 
zimu poriadne ani nesnežilo. 
Najväčšie obsadenie je v čase 
striedania pracovných zmien, 
predovšetkým v rannej a popo-
ludňajšej zmene.
   Som samozrejme veľmi rád, 
že zamestnanci túto možnosť 
využívajú. Musím ale pripo-
menúť, že ide o priestor v hale 
bývalej zvarovne rúr veľkých 
priemerov, ktorá sa nachádza 
za rampou a bránou, čiže vo 
vnútri areálu ŽP a.s. a preto je 

potrebné dodržiavať niektoré 
pravidlá. 
  Potrebné je dodržiavať vše-
obecne platné dopravné pred-
pisy, napr. obmedzenie rých-
losti, vodič musí vozidlo od-
staviť tak, aby iní zamestnanci 
neboli obmedzovaní. Pešo sa 
treba pohybovať len po vyzna-
čenej a osvetlenej trase a reš-

pektovať prísny zákaz vstupu 
do ďalších priestorov haly. 
   Potrebné je rešpektovať aj 
zákaz vnášania niektorých vecí, 
obdobne, ako platí v iných čas-
tiach areálu ŽP a.s. Zakázané 
je vnášať zbrane, výbušniny, 
omamné a psychotropné látky, 
alkohol, zvieratá, prípadne také 
predmety, ktoré by mohli byť po-
važované za predmety pochá-
dzajúce z protiprávnej činnosti 
alebo ktorými by  protiprávna 
činnosť mohla byť spáchaná. 
Pripomínam, že bezpečnostná 
služba je v zmysle zákona o 
súkromnej bezpečnosti opráv-
nená kontrolovať toho, kto do 
tohto priestoru vstupuje, prípad-
ne z neho vystupuje a to vráta-
ne kontroly vozidla.  Z dôvodu 
ochrany majetku ŽP a.s. a od-
stavených vozidiel je v priestore 
nainštalovaný bezpečnostný 
kamerový systém.
Vaša činnosť nie je zame-
raná len na ochranu majet-
ku a bezpečnosť materskej 
firmy, ale zabezpečujete 
tieto služby aj pre niektoré 
dcérske spoločnosti. Ako sa 
vám darí plniť svoje poslanie 
v tomto smere?

   - Je to podstatne zložitejšie 
predovšetkým tam, kde sa za-
bezpečené objekty nenachá-
dzajú v Podbrezovej alebo v jej 
bezprostrednom okolí. V tom 
prípade musíme spolupracovať 
s inými súkromnými bezpeč-
nostnými službami, čo prináša 
rad problémov, ktoré tu, v Pod-
brezovej, neriešime, resp. už 

sú dávno vyriešené.  Ale 
sme tu na to, aby sme sa 
s tým vyrovnali a myslím 
si, že zatiaľ sa nám to darí.
Prezradíte nám, čím ži-

jete momentálne a aké pred-
savzatia ste si vytýčili na 
jubilejný rok činnosti vašej 
spoločnosti? 
   - Zabezpečovanie bezpeč-
nostnej služby pre Železiarne 
Podbrezová a.s., bolo a bude 
našou prioritou, pričom sa ne-
ustále snažíme naše činnosti 
skvalitňovať. V tomto roku by 
sme radi zrealizovali viacero 
projektov. Sú to jednak zmeny 
v organizačnom zložení našej 
spoločnosti, ktoré, a to pevne 
verím, prinesú väčšiu efektivitu 
a adresnejšiu zodpovednosť 
zamestnancov. A pochopiteľ-
ne, ďalej budeme pokračovať 
v modernizácii technického 
vybavenia PCO, aby sme do-
kázali plniť požiadavky našich 
zmluvných partnerov pri zabez-
pečovaní ich objektov.
   V najbližšom čase nás čaká 
štart jarnej časti futbalovej For-
tuna ligy, kde zabezpečujeme 
činnosti usporiadateľskej služ-
by na domácich zápasoch v 
ZELPO ARÉNE. Verím, že sa 
bude dariť nám, aj našim fut-
balistom.

Zhovárala sa O. Kleinová

„Gudróny v Predajnej budú čoskoro minulosťou“
jom vystúpení konštatoval, že 
v okresoch Banská Bystrica 
a Brezno sa nachádza 62 zá-
ťaží, z toho už 22 bolo odstrá-
nených. Medzi osem priorít 
súčasnosti patrí Predajná 1. a 
2. gudróny. V súčasnosti pre-
bieha vypracovanie návrhov 
plánu prác na odstránenie zá-
ťaže. Odstraňovanie skládky 
bude prebiehať v zimnom ob-
dobí. Vyjadril presvedčenie, že 
gudróny budú čoskoro minulos-
ťou a Predajnej pribudne ďalší 
krásny kus prírody.
   Minister upozornil, že sú aj 
ďalšie environmentálne záťa-
že, ktoré vytvárajú ľudia a zod-
povednosť za ich likvidáciu 
preberajú obce a mestá. Kon-
štatoval, že Veľké upratovanie 
Slovenska pokračuje a MŽP 
SR požiadalo Recyklačný fond 
o ďalších päť miliónov eur na 
druhé kolo. Vyzval prítomných 
starostov obcí, aby prehod-

(Dokonč. zo str. 1) notili svoju situáciu a prihlásili 
sa do uvedeného projektu. O 
gudrónoch hovoril aj štátny ta-
jomník ministerstva životného 
prostredia Vojtech Ferencz a 
informoval prítomných o metó-
de riešenia podobnej situácie v 
Devínskej Novej Vsi. Vyzdvihol 
ústretovosť starostky obce Pre-
dajná a starostu Podbrezovej. 

Ubezpečil prítomných, že zá-
ujmom Ministerstva životného 
prostredia je problém čo naj-
skôr vyriešiť. 
   Predseda Predstavenstva 
a generálny riaditeľ ŽP Vladi-
mír Soták poďakoval Minis-
terstvu životného prostredia, 
ministrovi aj štátnemu tajom-
níkovi za dobrú komunikáciu 

s regiónom a zdôraznil, že ak 
chceme udržať mladých ľudí 
v regióne, aj skvalitňovanie 
životného prostredia je nevy-
hnutné. Minister ubez-
pečil prítomných, že: 
„...túto časť Slovenska 
vníma a je pripravený 
pomôcť“. Starostovia 
dostali priestor riešiť 
problémy svojich obcí.
   V diskusii vystúpili 
občania aj starostovia 
s pripomienkami. Starostka 
obce Predajná Tatiana Čon-
tofalská (na foto) povedala: 
„Gudrónové jamy, ja ich volám 
„čierne oči“ Predajnej, sú veľmi 
nebezpečné. Som sedemnásť 
rokov starostkou a určite pät-
násť rokov sa písomne obra-
ciam na Ministerstvo životného 
prostredia SR. Oslovila som už 
mnohých ministrov, ale odozvu 
som našla len v súčasnom ve-
dení tohto ministerstva. Obec 
Predajná v roku 2014 podala 
žiadosť o určenie povinnej oso-
by v zmysle Zákona č. 09/2011 

Zz. o niektorých opatreniach na 
úseku environmentálnej záťa-
že. Okresný úrad, odbor sta-
rostlivosti o životné prostredie v 

Banskej Bystrici vydal 
v roku 2015 rozhodnu-
tie, v zmysle ktorého 
sa zastavilo konanie o 
určení povinnej osoby. 
Znamená to, že lik-
vidácia gudrónových 
jám by mala prejsť na 
štát a príslušné minis-

terstvo. Za ústretovosť pri rie-
šení tohto problému ďakujeme 
pánovi generálnemu riaditeľovi 
Železiarní Podbrezová Vladi-
mírovi Sotákovi, ktorému aj v 
mene všetkých občanov Pre-
dajnej vyslovujem veľkú vďaku. 
   Myslím si, že plytvať pitnou 
vodou v 21. storočí vôbec  nie 
je rozumné a dúfam, že likvidá-
cia týchto skládok napomôže, 
aby sa stav životného prostre-
dia na Horehroní, ktoré po-
skytuje množstvo turistických 
atrakcií, skvalitnil.“ 

O. KleinováFoto: I. Kardhordová
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   Podľa údajov Štatistické-
ho úradu SR vzniklo v roku 
2014 v Banskobystrickom 
kraji 760 062,5 tony prie-
myselného odpadu, s me-
dziročným poklesom o 56,6 
percenta. V rámci SR pred-
stavoval podiel Banskobys-
trického kraja 10,5 percenta. 
Z celkového množstva od-
padu sa 25 percent zhodno-
tilo materiálovo, 3,5 percenta 
energeticky, 14,8 percen-
ta kompostovaním a 16,2 
percenta iným spôsobom, 
33,2 percenta odpadu skon-
čilo na skládkach. Podľa mie-
ry rizika nebezpečenstva sa 
odpad z hospodárstva člení 
na nebezpečný a ostatný 
odpad. Nebezpečný odpad 
v roku 2014 v Banskobystric-
kom kraji tvoril 3,7 percenta z 
celkového množstva odpadu 
a ostatný odpad sa podieľal 
na celkovom objeme odpa-
du 96,3 percenta. Najväčšie 
množstvo nebezpečného 
odpadu tvorili odpady zo za-
riadení na úpravu odpadu, z 
čistiarní odpadových vôd a 
úpravní vody (18 percent), 
odpady z tepelných proce-
sov (9,6 percenta), odpady 
z olejov a iných kvapalných 
palív (9 percent),  odpady z 
chemickej povrchovej úpra-
vy kovov a iných materiálov 
(8,5 percenta) a  odpady z 
tvarovania, fyzikálnej a me-
chanickej úpravy povrchov 
kovov a plastov (8,1 percen-
ta) a odpady inak nešpecifi-
kované tvorili 27,9 percenta. 
Z ostatného odpadu najväč-
šiu položku tvorili odpady zo 
spracovania dreva a z výro-
by papiera, lepenky, celulózy, 
reziva a nábytku (20,1 per-
centa) a odpady pochádza-

júce z geologického priesku-
mu, ťažby, úpravy a ďalšieho 
spracovania (19,3 percenta).
   V obciach Banskobystric-
kého kraja bolo v roku 2014 
vyprodukovaných 185 374 

Každý obyvateľ Banskobystrického kraja vyprodukoval v priemere
283 kilogramov komunálneho odpadu, zhodnotilo sa 20,8 percenta

ton komunálnych a drobných 
stavebných odpadov, čo 
predstavuje 10,1 percentný 
podiel zo všetkých obcí SR, 
pričom Banskobystrický kraj 
vyprodukoval najmenej od-
padu zo všetkých krajov SR. 
V porovnaní s rokom 2013 
sa v Banskobystrickom kraji 
množstvo komunálneho od-
padu zvýšilo o 13 842 ton (o 
8,1 percenta). Separovalo sa 
22 233 ton, čo predstavuje 
12 percent z komunálneho 
odpadu celkovo, z toho ne-
bezpečného odpadu bolo 
v kraji separovaného 636 
ton. Celkovo za SR bolo se-
parovaného 10,4 percenta 
komunálneho odpadu. Jeden 
obyvateľ kraja vyprodukoval 
v prepočte 283 kilogramov 
odpadu a bol zaznamenaný 
medziročný nárast o 21,8 
kilogramu na obyvateľa. V 
produkcii odpadu na obyva-
teľa v porovnaní s ostatný-
mi krajmi, najmenej odpadu 
na obyvateľa zaznamenali v 
Prešovskom kraji (244 kilo-
gramov), Košickom kraji (277 
kilogramov) a Banskobystric-
kom kraji (283 kilogramov). 
Najviac odpadu na obyvateľa 
produkoval Bratislavský kraj 
(446 kilogramov). 
   Údaje o nakladaní s komu-
nálnym odpadom hovoria, 
že v Banskobystrickom kra-
ji je zhodnocovaných 20,8 
percenta odpadu na oby-
vateľa (58,63 kilogramu na 
obyvateľa). V porovnaní s 
predchádzajúcim rokom bolo 
zhodnotené o 18 kilogra-
mov komunálneho odpadu 
na obyvateľa viac, čo pred-
stavuje percentuálny nárast 
zhodnoteného odpadu z 15,6 
percenta na 20,8 percenta. V 

rámci krajov, najviac zhodno-
teného komunálneho odpa-
du bolo v Bratislavskom kraji 
(66,8 percenta) a Košickom 
kraji (47,6 percenta). Najme-
nej zhodnotili v Nitrianskom 

kraji (14,2 percenta) a Pre-
šovskom kraji (15,1 percen-
ta). Z množstva zhodnocova-
ného odpadu v Banskobys-
trickom kraji 51,8 percenta 

sa zhodnotilo kompostova-
ním, 8,8 percenta pripadá 
na zhodnocovanie materiá-
lovo - ako druhotná surovina, 
0,3 percenta energeticky a 
39,2 percenta sa zhodnocuje 

iným spôsobom. Až 68,8 per-
centa komunálneho odpadu 
z obcí Banskobystrického 
kraja skončilo v roku 2014 na 
skládkach. Z uvedeného vy-

plýva, že stále veľa odpadu 
končí na skládkach. Za SR je 
to podiel  66,1 percenta z ko-
munálneho odpadu, pričom 
najviac skládok je v Nitrian-
skom kraji (83 percenta), naj-
menej v Bratislavskom kraji 
(31,4 percenta).
   Z územného hľadiska vy-
produkovali najviac komunál-
neho a drobného stavebné-
ho odpadu obce v okresoch 
Banská Bystrica (20,6 per-
centa), Zvolen (13,4 percen-
ta), Lučenec (10,4 percenta), 
Rimavská Sobota (9,7 per-
centa), Brezno (9,3 percen-
ta) a Žiar nad Hronom (6,9 
percenta). Ostatné okresy 
mali podiel vyprodukova-
ného odpadu v rámci Ban-
skobystrického kraja pod 6 
percent. Najmenší podiel ko-
munálneho odpadu kraja bol 
vyprodukovaný v obciach 
okresov Banská Štiavnica 
(2,6 percenta) a Poltár (2,8 
percenta). Najvyššie percen-

to zhodnocovania odpadu z 
celkového množstva komu-
nálneho odpadu vyproduko-
vaného v jednotlivých okre-
soch mali v roku 2014 okresy 

Detva (34,7 percenta), Ban-
ská Bystrica (28,1 percen-
ta), Žarnovica (24,3 percen-
ta) Zvolen (23,9 percenta), 
Brezno (21,2 percenta). Lu-
čenec (19,6 percenta), Žiar 
nad Hronom (19,5 percenta), 
Krupina (17,7 percenta) a 
Banská Štiavnica (15,8 per-
centa). Najmenej sa odpad 
zhodnocoval v okresoch Re-
vúca (8,4 percenta) a Poltár 
(9,3 percenta). Napriek stá-
le nízkemu zhodnocovaniu 
odpadov, pozitívne bolo, že 
percento zhodnoteného od-
padu sa medziročne zvýšilo 
v desiatich okresoch kraja, 
pričom najväčší nárast bol 
zaznamenaný v okresoch 
Detva a Zvolen.

Zdroj:
Oddelenie informačného servi-
su Štatistický úrad SR – Sek-
cia zberu a spracovania dát v 
priemysle a terénnych zisťova-
ní v Banskej Bystrici
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   Hutnícka fakulta Technickej 
univerzity v Košiciach sa rozho-
dla zmeniť svoju organizačnú 
štruktúru. Výsledkom tejto zme-
ny je transformácia katedier na 
ústavy od 1. februára 2016. Z 
pôvodných ôsmich katedier 
vznikli tri ústavy: Ústav meta-
lurgie, Ústav materiálov a Ústav 
recyklačných technológií.
   Po výberovom konaní sa ria-
diteľmi jednotlivých ústavov stali 
prof. Ing. Pavel Raschman, CSc. 
(Ústav metalurgie), prof. Ing. Tibor 
Kvačkaj, CSc. (Ústav materiálov) 
a prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc. 
(Ústav recyklačných technológií).
   Ústav metalurgie vznikol spo-
jením Katedry metalurgie železa 
a zlievarenstva, Katedry pecí a 
teplotechniky a Katedry keramiky. 
Ústav sa zaoberá problematikou 
vysokoteplotných procesov, tech-
nológiami výroby a spracovania 
železa, ocele a neželezných ko-
vov, zlievarenských technológií, 
technológií výroby nekovových 
anorganických materiálov pre 
hutníctvo a podporné odvetvia 
priemyslu, tepelnou technikou 
a hutníckou energetikou so za-
meraním na palivá a iné zdroje 
energie, distribúciu a spaľovanie 
palív a výrobu tepla. Ústav meta-
lurgie sa člení na štyri oddelenia: 
Oddelenie hutníctva a zlievaren-
stva, Oddelenie tepelnej techniky 
a plynárenstva, Oddelenie neko-
vových materiálov a Oddelenie 
prevádzky. 
   Ústav materiálov vznikol spo-
jením Katedry náuky o materiá-

Čo je nové na Hutníckej fakulte TUKE?
loch, Katedry tvárnenia kovov a 
Katedry integrovaného manažér-
stva. Ústav vykonáva vedecký 
výskum s orientáciou na kovové, 
nekovové materiály a kompozity 
s rozmernosťou štruktúr od mik-
rometrických až po nanometrické, 
hľadanie súvislostí medzi chemic-
kým zložením, štruktúrou a vlast-

nosťami materiálov a ich riadením 
prostredníctvom premenných, 
rezultujúcich z plastických defor-
mácií s využívaním fyzikálnych a 

numerických simulácií procesov, 
skúmanie faktorov kvality a ino-
vatívnosti, aplikácie štatistických 
metód pre riadenie procesov, 

vrátane manažérskych systémov. 
Ústav materiálov sa člení na tri 
oddelenia: Oddelenie integrova-
ných systémov riadenia, Oddele-

nie materiálového inžinierstva a 
Oddelenie plastických deformácií 
a simulácií procesov. 
   Ústav recyklačných techno-

lógií vznikol spojením Katedry 
neželezných kovov a spracova-
nia odpadov a Katedry chémie. 
Ústav rieši problematiku spra-

covania a recyklácie odpadov s 
cieľom materiálovej recyklácie 
jednotlivých zložiek v zmys-
le platnosti zákona NR SR č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch. Po-
zornosť je zameraná na odpady 
pochádzajúce z priemyselnej 
sféry, ale zároveň aj na spraco-
vanie komunálnych odpadov a 
ich separovaných zložiek, naj-
mä s obsahom kovov. Ústav sa 
člení na tri oddelenia: Oddelenie 
spracovania odpadov, Oddele-
nie environmentálnej analýzy a 
Oddelenie prevádzky.
   Poslaním týchto ústavov Hut-
níckej fakulty je pokračovať v 
pedagogických aktivitách a ve-
decko-výskumných aktivitách, 
skvalitniť a rozvíjať tieto aktivity 
a napredovať s cieľom dosiahnuť 
trvalo udržateľný rozvoj v súlade s 
požiadavkami doby.
   So zmenou organizačnej štruk-
túry sa po prvýkrát v histórii usku-
toční 20. apríla aj Deň otvorených 
dverí na Hutníckej fakulte (DOD 
HF). V rámci tohto dňa budú 
bližšie predstavené akreditova-
né bakalárske študijné programy 
(Hutníctvo, Materiály, Tepelná 
technika a plynárenstvo, Integ-
rované systémy riadenia a Spra-
covanie a recyklácia odpadov) a 
taktiež aj prehliadka jednotlivých 
ústavov Hutníckej fakulty. Bližšie 
informácie o týchto novinkách na 
fakulte nájdete na web stránke 
www.hf.tuke.sk.
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Jedálny lístok
29. 2. - 6. 3. 2016

Jedálny lístok
7. - 13. 3. 2016

V pozornosti európskych odborníkov

Pondelok
Polievky: mexická, pohron-
ská, pečivo.
● Hovädzia pečienka svieč-
ková, knedľa ● Bravčový re-
zeň prírodný, ryža, čalamáda 
● Furmanské halušky ● Hy-
dinový šalát, pečivo ● Kelový 
karbonátok, zemiaky, šalát ● 
Pečené buchty so slivkovým 
lekvárom, kakao ● Bageta 
s pikantným mäsom ● Mlieč-
ny balíček.

Utorok
Polievky: prešporská, krúp-
ková, pečivo.
● Vyprážaný kurací rezeň 
furmanský, zemiaková kaša, 
uhorka ● Bravčové mäso na 
paprike, cestovina ● Klužská 
kapusta ● Grécky šalát, peči-
vo ● Plnené hovädzie mäso, 
zeleninová obloha ● Hanác-
ke koláče, kakao ● Bageta 
syrová ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: guľášová, karfiolo-
vá, pečivo.
● Hovädzia roštenka na sla-
nine, ryža, šalát ● Pečené 
morčacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Važecká 
pochúťka, zemiakové placky 
● Syrové tajomstvo, pečivo 
● Kuracie rezančeky, zele-
ná fazuľka s baby mrkvou ● 
Palacinky s džemom a čoko-
ládou ● Bageta moravská ● 
Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: stupavská zabíjač-
ková, cesnaková s haluška-
mi, pečivo.
● Kuracie stehno na smotane 
s hlivami, cestovina ● Husár-
ska roláda, zemiaky, čalamá-
da ● Pizza zeleninová so sa-
lámou ● Šalát  Racio, pečivo 
● Hubové rizoto, uhorkový 
šalát ● Šúľance s makom ● 
Bageta Gurmán ● Ovocný 
balíček.

Piatok
Polievky: zeleninová s rajba-
ničkou, goralská, pečivo.
●  Hovädzí guľáš maďarský, 
knedľa ● Bravčový rezeň na 
zelenine, ryža, šalát ● Ze-
miakovo-bryndzové pirohy 
so slaninou ● Parížsky šalát, 
pečivo ● Losos na masle, 
dusená zelenina ● Dukáto-
vé buchtičky s vanilkovým 
krémom ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: údeninová, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, 
uhorka ● Bravčové mäso na 
hubách, slovenská ryža, ša-
lát ● Bageta syrová.

Nedeľa
Polievka: držková, pečivo.
● Bravčové stehno hambur-
ské, knedľa ● Kuracie prsia 
Kung-Pao, ryža, šalát ● Ba-
geta moravská

   „Za ostatné roky pozorujeme 
na Slovensku mierne rastúci 
trend tohto ochorenia. Šírenie 
endemických oblastí kliešťovej 
encefalitídy  postupuje najmä 
na sever krajiny,  pravdepo-
dobne v dôsledku klimatických 
zmien. Slovensko je v Európe 
známe alimentárnymi epidémia-
mi kliešťovej encefalitídy  nielen 
v súčasnosti, ale aj dlhodobej-
šie. Najčastejšími faktormi pre-
nosu kliešťovej encefalitídy  je 
nepasterizované kozie a ovčie 
mlieko, ako aj produkty z neho. 
V roku 2015 sme zaznamenali 
štyri epidémie kliešťovej encefa-
litídy so sedemnástimi  prípadmi 
(20 percent z celkového počtu 
osemdesiatich piatich prípadov). 
V jednom prípade išlo o úmrtie 
u muža po imunosupresívnej 
liečbe, ktorému bolo odporúča-
né piť surové kozie mlieko. V 
rámci alimentárnej epidémie bol 
hlásený aj prípad jednoročné-
ho kojeného dieťaťa, u ktorého 
je podozrenie na prenos vírusu 
kliešťovej encefalitídy  prostred-
níctvom materského mlieka. Po-
dobný prípad sme zaznamenali 
v roku 2014. Pritom očkovanosť 
proti kliešťovej encefalitíde  je 
na Slovensku veľmi nízka - pod 
jedno percento,“ uviedla vo svo-
jej analýze MUDr. Kerlik. Na uve-
denom stretnutí odborníkov pre-
zentovala aj pilotný projekt, ktorý 
vlani uskutočnil banskobystrický 
RÚVZ v spolupráci s Národným 
referenčným centrom (NRC) pre 
arbovírusy a rickettsiózy v Ne-
mecku. Spočíval v zbere kliešťov 
na šiestich odberových miestach 
v Banskobystrickom kraji (Čierny 
Balog, Zaježová, Ábelová, Slo-
venská Ľupča, Lešť a Lom nad 
Rimavicou). Miesta boli vybrané 
na základe výskytu epidémií a 
prípadov kliešťovej encefalitídy  
u ľudí za ostatné roky, pričom v 
danej lokalite nebol potvrdený ví-
rus kliešťovej encefalitídy  v pre-
nášačoch. Kliešte boli vyšetrené 
PCR metódou v Inštitúte mikrobi-
ológie ozbrojených síl v Mnícho-
ve, v Nemecku. Pozitívny vírus 
kliešťovej encefalitídy bol za-
chytený v jednej vzorke z oblasti 

   Železiarne Podbrezová a.s. poskytnú svojím zamestnancom – bezpríspevko-
vým darcom krvi a ich priamym rodinným príslušníkom počas prvých troch júlo-
vých víkendov bezplatný pobyt v zariadení GOLF Tále, a.s. Zamestnanci, ktorým 
bola v roku 2015 za darcovstvo krvi udelená plaketa prof. MUDr. Jana Janského 
alebo plaketa prof. MUDr. Jána Kňazovického a majú záujem o pobyt na Táľoch, 
prihláste sa na telefónnom čísle 2943 u  Ing. J. Kochanovej, resp. na 2763 u Mgr. 
J. Kupcovej alebo osobne v odbore pracovnej zdravotnej služby (budova zdra-
votného strediska, 1. poschodie, č. dverí 5) do 31. marca 2016.

Pondelok
Polievky: šošovicová s kys-
lou kapustou, roľnícka, pe-
čivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, 
tatárska omáčka ● Bravčo-
vé stehno bratislavské, ces-
tovina ● Držky na diabolský 
spôsob, knedľa ● Windsor-
ský šalát, pečivo ● Zapekané 
zemiaky s pórom ● Škoricové 
osie hniezda, kakao  ● Bage-
ta salámová so šalátom ● 
Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: hŕstková, frankfurt-
ská, pečivo.
● Morčacie prsia prírodné, 
zeleninová ryža, kompót ● 
Hovädzie dusené, kôprová 
omáčka, knedľa ● Roľníc-
ke zemiaky, uhorka ● Šalát 
zo surovej zeleniny s jogur-
tom, pečivo ● Ohnivé kuracie 
stehno orientálne, zeleninová 
obloha ● Zemiakové knedlič-
ky čučoriedkové so strúhan-
kou ● Bageta syrová ● Mlieč-
ny balíček.

Streda
Polievky: morčacia, paradaj-
ková, pečivo.
● Kuracie prsia orientálne, 
tarhoňa, šalát ● Sekaný re-
zeň z bôčika, zemiakový ša-
lát s majonézou ● Restovaná 
kačacia pečeň, hrášková 
ryža, cvikla ● Študentský ša-
lát, pečivo ● Hovädzí guľáš 
so zelenou fazuľkou ● Žem-
ľovka s tvarohom●  Bageta 
Gurmán ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: terchovská, rasco-
vá s vajcom, pečivo.
● Bravčová opečená kr-
kovička, kapusta, knedľa 
● Hovädzí guľáš mexický, 
ryža, šalát ● Vyrážaná treska 
plnená brokolicou a syrom, 
zemiaky, šalát ● Pestrý ces-
tovinový šalát ● Morčacie pr-
sia s mrkvou, šalát z čínskej 
kapusty s ananásom ● Šišky 
s džemom, kakao ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Mliečny 
balíček.

Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, 
mrkvová s pórom, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, ze-
miaky ● Goralská pochúťka, 
cestovina ● Džuveč z brav-
čového mäsa, uhorka ● 
Horehronský syrový šalát, 
pečivo ● Špenátové haluš-
ky s tvarohom, zakysanka 
● Buchty na pare s nutelou, 
maková posýpka, kakao ● 
Bageta moravská ● Ovocný 
balíček.

Sobota
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● 
Hovädzí guľáš znojemský, 
ryža, šalát ● Bageta Gurmán.

Nedeľa
Polievka: zemiaková s hláv-
kovou kapustou, pečivo.
● Bravčový rezeň s peče-
ňou, zemiaky, šalát ● Perkelt 
z morčacieho mäsa, cestovi-
na ● Bageta Apetito.

Na nedávnom, v poradí už 18. stretnutí medzinárodnej 
pracovnej skupiny, zaoberajúcej sa kliešťovou encefalití-
dou - the International Scientific Working Group on Tick-
Borne Encephalitis (ISW-TBE, ktoré združuje približne 900 
expertov z 30 európskych krajín) vo Viedni, prezentovala 
odborníčka z Odboru epidemiológie Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica, MUDr. 
Jana Kerlik epidemiologickú situáciu vo výskyte kliešťovej 
encefalitídy za rok 2015 na Slovensku.

Termín nahlásenia je do 31. marca 2016

Darcovia krvi, neprehliadnite!!!

Lešť, pričom Rickettsie boli po-
tvrdené vo všetkých vybraných 
lokalitách. Rickettsie spôsobujú 
ochorenia najmä chrípkového 
charakteru. 

   „Zvyšujúci sa trend výskytu 
ochorenia, ako aj počtu alimen-
tárnych epidémií kliešťovej ence-
falitídy na Slovensku poukazuje 
na význam a potrebu  zvýšeného 
uvedomenia si obyvateľov o ri-
zikách tohto ochorenia, ako aj 
o prevencii voči nemu. Keďže 

na Slovensku za posledné roky 
chýbajú údaje o prítomnosti infi-
kovaných kliešťov a endemické 
oblasti sa určujú hlavne nepria-
mo, na základe prípadov u ľudí, 
v roku 2016 plánujeme s prof. 
Gerhardom Doblerom (Inštitút 
mikrobiológie ozbrojených síl 
v Mníchove) nadviazať na pilot-
ný odchyt kliešťov v roku 2015 
a pokračovať v ich zbere vyšet-
rovaní  na vírus kliešťovej ence-
falitídy  v nami navrhnutých ob-
lastiach na Slovensku,“ uviedla 
k téme MUDr. Kerlik. Vzhľadom 
na zvyšujúci sa trend počtu ali-
mentárnych epidémií diskutovali 
aj o možných riešeniach ako zní-
žiť daný trend. Jedno z riešení 
by bolo uskutočniť sérologický 
prehľad protilátok proti kliešťo-
vej encefalitíde u zvierat zo sa-
lašov v rizikových oblastiach na 
Slovensku.

   V jednej z početných predná-
šok upozornil európsky odborník 
prof. Michael Kunze, že klieš-
ťová encefalitída je endemická 

v dvadsiatich siedmich  krajinách 
Európskej únie a každý rok sa 
objavujú nové oblasti. Očkova-
nie, ktoré má podľa štúdie Hein-
zetal za roky 2007 a 2013 účin-
nosť deväťdesiatdeväť percent, 
sa odporúča všetkým čo žijú 
v endemických oblastiach alebo 
cestujú do daných oblastí. Klieš-
ťovú encefalitídu označil za pod-
diagnostikovanú a zdôraznil, že 
sa v rámci prevencie podceňuje.  
   Kliešť obyčajný, ktorý na Slo-
vensku prenáša rad ochorení,  
vrátane kliešťovej encefalití-
dy, sa v prírode aktivizuje pri 
teplotách okolo päť až desať 
stupňov Celzia. Parazitológovia 
Slovenskej akadémie vied pri 
monitoringu kliešťov na Sloven-
sku potvrdili, že v súčasnosti sa 
horná hranica kliešťov posunula 
do výšky 1000-1400 metrov nad 

morom, čo je nárast za posled-
ných tridsať až päťdesiat rokov 
o 400 až 600 výškových metrov. 
Pravdepodobne ide o dôsle-
dok klimatických zmien, keďže 
kliešťom nevyhovujú horúce 
a suché prostredia. Kliešťa oby-
čajného je tak možné nájsť aj 
vo vysokohorských oblastiach. 
Parazitológovia však potvrdili 
výskyt kliešťa aj v mestských 
parkoch. Proti chorobám, kto-
ré prenášajú kliešte, máme na 
Slovensku v rámci špecifickej 
prevencie k dispozícii očkovaciu 
látku len proti kliešťovej encefa-
litíde. Dané očkovanie je vysoko 
účinné a odporúča sa ľuďom, 
ktorí žijú alebo sa vyskytujú v ri-
zikových oblastiach na kliešťovú 
encefalitídu. V Rakúsku, kde je 
najvyššia očkovanosť v rámci 
Európy (88 percent), došlo k 
poklesu prípadov kliešťovej en-
cefalitídy o deväťdesiat percent,  
v porovnaní s érou pred zavede-
ním očkovania.

Mária Tolnayová, 
hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica



„Nezomrel, spí, má len sen, je krásny, 
sníva sa mu o tých, ktorých miloval a 
ktorí milovali jeho. Odišiel si tíško, už nie 
si medzi nami, ale žiješ v srdciach tých, 
čo ťa milovali.“
Dňa 28. februára uplynie rok odvtedy, čo 
nás náhle opustil náš milovaný syn, man-
žel, otec a brat

Pavol LÓCZI z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú mama, manželka s dcérka-

mi Paulínkou a Barborkou, bratia a celá smútiaca rodina
...

„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedo-
volí. Prázdny je dom, smútok je v ňom, 
zostáva nám len bolesť a spomienka v 
ňom.“
Dňa 25. februára uplynulo dvadsať rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný
manžel, otec a starý otec

Dezider PILJAR z Lopeja.
S láskou a úctou spomínajú manželka Valéria, syn 

Miroslav a dcéra Jarmila s rodinou, švagriná Terézia s 
rodinou a ostatní priatelia a známi

... 
„Človek odchádza, ale všetko krásne, čo 
nám dal, ostáva v nás ...“
Dňa 10. marca si pripomenieme tretie 
smutné výročie odvtedy, ako nás navždy 
opustil drahý manžel a otec

Jaroslav ŠEFRANKO z Brezna.
S láskou a úctou spomína manželka 

s rodinou
...

„Tisíce nepovedaných slov, stovky ne-
naplnených snov, čo všetko mohlo byť, 
keby sa nepretrhla života tvojho niť.“
Dňa 27. februára si pripomenieme smut-
né štvrté výročie odvtedy, ako nás na-
vždy opustil náš drahý syn, manžel, otec, 
brat a švagor

Jaroslav ŤAŽKÝ z Michalovej.
S láskou a úctou stále spomíname 

...
„Osud je veľmi krutý, nevráti čo raz 
vzdal, zostanú iba spomienky a v srdci 
veľký žiaľ.“
Dňa 29. januára uplynulo sedem rokov, 
čo nás navždy opustil náš otec, starý 
a prastarý otec

Štefan DANIELIČ z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína

dcéra Božena, vnúčatá a pravnúčatá
...

Dňa 5. februára  uplynulo desať rokov, 
ako nás navždy opustil brat a švagor

Štefan DANIELIČ ml.,
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína
sestra Božena a švagriná s rodinami

...  
„Už zas prichádza ten najsmutnejší deň v mojom živote, 
keď dotĺklo tvoje dobré srdce. Ráno, keď svietil mesiac, 
odovzdal si dušu do rúk nebeskej matky, ku ktorej si sa 
celý život utiekal. Do večnosti ti na cestu svietil Pán Ježiš, 
svetlo večné, aby tvoje srdce prišlo k nemu a k nášmu 

nebeskému otcovi do Božieho kráľov-
stva. Chýbaš nám otec, tvoja usmiata 
tvár, pracovité ruky, povzbudivé slová. 
Neodišiel si, zostal si v našich srdciach.“
Dňa 29. februára uplynie osem rokov 
odvtedy, ako nás opustil manžel, otec a 
starý otec

Milan GERGEĽ z Brezna.
S úctou a láskou spomína manželka,

deti a vnúčatá
...

„V neznámy svet odišiel si spať, zapla-
kal každý, kto mal ťa rád. Odišiel si od 
nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš 
v srdciach tých, ktorí ťa milovali.“
Dňa 28. februára si pripomenieme jede-
náste výročie odvtedy, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, syn, otec, 
dedo, brat a spolupracovník

Dušan SCHVARZBACHER z Brezna.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

Spomíname s láskou a úctou.
...

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a všetkých 
nás. Odišla si navždy, hoci si veľmi túžila žiť, osud ti nedo-
prial tu s nami ďalej byť. Aj keď si odišla a niet ťa medi nami, 

v našich srdciach ostávaš stále s nami.“
Dňa 6. marca uplynú tri roky, ako nás 
opustila matka, manželka, stará mama, 
dcéra

Dana MAJEROVÁ
z Podbrezovej, Štiavničky.
S láskou a úctou spomínajú rodiny

Majerová, Kamoďová a Némethová
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Spomienky

Prvé miesto v Jasnej získala Alica Surová, ŽP ŠPORT Podbrezová

O napĺňaní stanovených cieľov, hovo-
ria výsledky úvodných kôl Slovenské-
ho pohára (SLP):
Kategória žiaci
(roč. 2003–2002) a (2001-2000):
9.-10. januára 2016, Štrbské Pleso:

Slalom:
Mladší žiaci: 4. Rasťo Kokavec, 14. Vilo 

Zjazdári ŽP šport v novej sezóne
Po úspešnej vlaňajšej sezóne sa lyžiari zo ŽP ŠPORT Podbrezová na novú, práve prebiehajúcu sezó-
nu, začali pripravovať už v máji minulého roku. V priebehu leta a jesene absolvovali jednotliví pretekári 
niekoľkokrát týždňové prípravné kempy na ľadovcoch, kde si testovali stúpajúcu formu, dopĺňanú kon-
dičným, gymnastickým tréningom na suchu (v telocvični, v prírode a na štadiónoch). Naši najúspešnej-
ší pretekári zo sezóny 2014/15 - Alica, Aneta, Ema Surové a Ján Sanitrár majú samozrejme aj do novej 
sezóny najvyššie ambície. Veľmi pekné čiastkové výsledky chcú zopakovať aj Rasťo Kokavec, Alica 
Kramlová, Viliam Vičan, ale i ďalší.

Vičan 
Starší žiaci: 3. Ján Sanitrár (po 1. kole 
druhý), 4. Ema Surová, 10. Alica Kramlo-
vá
Obrovský slalom:
Mladší žiaci: 7. Rasťo Kokavec, 20. Vilo-
Vičan, 28. Oliver Kramla
Starší žiaci: 4. Ján Sanitrár, 18. Alica 
Kramlová,

16.-17. januára 2016, Jasná:

Obrovský slalom:
Mladší žiaci: 1. Alica Surová, 19.Vilo Vi-
čan
Starší žiaci: 4. Ema Surová, 6. Ján Sanit-
rár, 18. Alica Kramlová
Slalom:
Mladší žiaci 1. Alica Surová, 9. Vilo Vičan
Starší žiaci: 3. Ján Sanitrár, 4. Ema Su-
rová, 5. Alica Kramlová  

Kategória predžiaci
(roč. 2007-2006) a (2004-2005):
16. januára 2016, Veľká Rača:

Obrovský slalom:
Mladší predžiaci: 39. Veronika  Bullová, 
43. Lívia Kupcová
Starší predžiaci: 7. Aneta Surová
17. januára 2016, Vrátna: 
Obrovský slalom:
Mladší predžiaci: 2. Martin Pančík, 32. 
Lívia Kupcová, 40. Veronika Bullová
Starší predžiaci: 2. Aneta Surová
31. januára 2016, Jasná:
Obrovský slalom:
Mladší predžiaci: 19. Martin Pančík,
Starší predžiaci: 4. Aneta Surová, 

   Už niekoľko desiatok rokov sú orga-
nizované medzinárodné preteky žiakov 
v Čechách (Říčky) a na Slovensku sú 
to preteky 35. FIS INTERKRITÉRIUM  
(Vrátna), kde si merajú svoje sily najlepší 
lyžiari strednej Európy. Týchto pretekov 
sa zúčastňovali aj naši bývalí, aj súčas-
ní úspešní reprezentanti Slovenska a 
Čiech. Česť reprezentovať Slovensko v 
tejto sezóne mali aj naši najlepší lyžiari 
ŽP Šport Podbrezová - Alica a Ema Su-
rové, Ján Sanitrár a Rasťo Kokavec. V 
náročných pretekoch sa presadila len 
Ema Surová, ktorá v slalome skončila na 
6. mieste.                                    J. Babic

Fašiangy sa skončili a my očakáva-
me Veľkú noc. Aj deti z MŠ v Pod-
brezovej ukončili obdobie zábavy 
tak, ako sa patrí – karnevalom.

Foto: I. Kardhordová

Dvadsaťosem malých lyžiarov navštevuje od januára lyžiarsku školu na 
Táľoch. Ak im to snehové podmienky dovolia, lyžiarsku školu ukončia 
v marci.                                                                                Foto: M. Trajteľ
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   Vzhľadom na tieto skutočnosti pri-
stúpil manažment klubu k niekoľkým 
zmenám v hráčskom kádri. Oproti 
jeseni opustili mužstvo viacerí hráči 
- brankári Juraj Baláž a Ján Ďurčo, 
obrancovia Bernardo Frizoni a Mar-
ko Marinkovič, záložníci Adam Žilák, 
Mirzad Mehanovič a útočník Alen 
Melunovič. Klubu sa podaril aj trans-
fer krídelníka Petra Gal - Andrezlyho, 
ktorý prestúpil do mužstva MFK Ru-

Jarnou prioritou FO ŽP ŠPORT je záchrana vo Fortuna lige

27. februára   ŽP Šport Podbrezová - FK Senica
2. marca   FC Spartak Trnava - ŽP Šport Podbrezová

5. marca   ŽP Šport Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava
12. marca   ŽP Šport Podbrezová - MŠK Žilina
19. marca   AS Trenčín - ŽP Šport Podbrezová

2. apríla   ŽP Šport Podbrezová - MFK Zemplín Michalovce
9. apríla   MFK Skalica - ŽP Šport Podbrezová

16. apríla   FC ViOn Zlaté Moravce - ŽP Šport Podbrezová
19. apríla   ŽP Šport Podbrezová - Spartak Myjava

23. apríla   FK DAC 1904 Dunajská Streda - ŽP Šport Podbrezová
30. apríla   ŽP Šport Podbrezová - MFK Ružomberok

7. mája   FK Senica - ŽP Šport Podbrezová
13. mája   ŽP Šport Podbrezová - FC Spartak Trnava

21. mája   ŠK Slovan Bratislava - ŽP Šport Podbrezová
Prípadná zmena hracieho dňa je vyhradená z dôvodu televíznych prenosov.

Brankári:
Martin Kuciak, Patrik Lukáč, Branislav Pavol

Obrancovia:
Matúš Turňa, Jaroslav Kostelný, Ivan Minčič, Lukáš 
Migaľa, Ľuboš Kupčík, Daniel Magda,
Lazar Djordjevič, Nikola Andrič, Ján Krivák

Stredopoliari:
Miroslav Viazanko, Patrik Vajda, Matej Kochan, Juraj 
Pančik, Pablo Podio, Július Szőke,
Milovan Kapor, Dejan Peševski

Útočníci:
Blažej Vaščák, Pavol Šafranko, Roman Sabler, An-
drej Rendla

   - Veľmi dôležité bolo oboznámiť sa 
s novými hráčmi. Káder prešiel oproti 
jeseni niekoľkými zmenami, preto 
bolo dôležité spoznať nových hráčov. 
Všímali sme si viacero faktorov, ich 
prejav na ihrisku, mimo neho, ako 
sa správajú v kabíne. Na to poslúžili 
prípravné zápasy a môžem pove-
dať, že mali vysokú úroveň, čo sa 
týka nasadenia, tempa a agresivity. 
Dôraz sme v nich kládli hlavne na 
defenzívnu činnosť mužstva, preto-
že práve v defenzíve tkvel na jeseň 
náš kameň úrazu, neboli sme s ňou 
spokojní. Preto som rád, že sa chlap-
ci poučili a zapracovali sme na tom. 
Taktiež sme sa zamerali na útočnú 
fázu, pracovali sme, aby sme boli 
lepší aj v zakončení, aby šance, kto-
ré si v zápasoch vypracujeme, boli 
premenené. Ustavične pracujeme, 
aby hráči boli vnútorne silní a boli se-
bavedomí v herných činnostiach na 
ihrisku. S prípravou som spokojný, 
aj čo sa týka objemu a kvality odtré-
novaných jednotiek. Toto sme splnili, 
ale až samotná ligová súťaž ukáže, 
ako sme to zvládli. Predsa, v prí-
pravných zápasoch je stres iný, ako 

Tréner Marek Fabuľa
netají očakávania

v majstrovských zápasoch, ale som 
presvedčený, že chlapci ukážu na jar 
svoju silu a Podbrezovú vo Fortuna 
lige zachránime,“ zaželal si v mene 
všetkých priaznivcov Podbrezovej.
   Témou nastávajúcich dní bude, sa-
mozrejme, úvodný jarný súboj proti 
FK Senica, ktorý odohráme v sobo-
tu, 27. februára 2016 o 17 hodine 
v domácej ZELPO ARÉNE. “Všetci 
si uvedomujeme dôležitosť zápasu, 
ktorý nás čaká. Pripravovali sme sa 
však komplexne na celú jar, nie špe-
ciálne na tento zápas. Myslím si, že 
tento zápas má byť ten, ktorý strhne 
fanúšikov, celú dolinu Horehronia a 
spoločne zachránime Fortuna ligu. 
Chcem aj týmto pozvať fanúšikov na 
naše zápasy. Sú pre nás veľmi dô-
ležití. Sú našim 12. hráčom a vždy 
cítime ich podporu, povzbudzovanie 
z tribún. Spoločne sa radujeme, spo-
ločne plačeme. Chceme im ponúk-
nuť také futbalové divadlo, aby sa 
stále a stále vracali na náš štadión 
a navštevovali zápasy Podbrezovej,“ 
zakončil hlavný tréner mužstva Ma-
rek Fabuľa.

M. Čief

Futbalisti FO ŽP Šport Podbrezová stoja pred náročnou jarnou misiou - zachrániť sa vo 
Fortuna lige. Vzhľadom na výsledkovo nie najvydarenejšie jesenné ligové účinkovanie, 
to bude veľmi ťažká úloha. Aktuálne nám v tabuľke patrí 11. priečka so ziskom 13 bo-
dov. Pred posledným mužstvom tabuľky MFK Skalica máme 3 bodový náskok.

Zimné preosievanie kádra sitom kvality

Rozpis zápasov FO ŽP Šport Podbrezová
Jarná časť Fortuna ligy 2015/2016

Hráčsky káder

   Zimnú prípravu začalo mužstvo 
v domácich podmienkach, neskôr 
absolvovalo herné sústredenie v tu-
reckom meste Kemer. V krajine pol-
mesiaca odohralo 4 prípravné stret-
nutia s pozitívnou bilanciou 2 výhry 
a 2 remízy. Postupne si zmeralo sily 
so súpermi - Dinamo Batumi 0:0, FC 
Taraz 2:0, FC Paksi 2:0 a BK Odense 
2:2. Okrem stretnutí v Turecku zdola-
lo mužstvo domácich v zápasoch aj 
druholigistov - Šaľu, Liptovský Miku-

žomberok.
   Podstatnou úlohou však bolo káder 
hlavného trénera Mareka Fabuľu po-
silniť. Podarilo sa a hráčsku kariéru s 
Podbrezovou spojili nasledovní futba-
listi: z FC Nitra prišiel stopér Jaroslav 
Kostelný, z rakúskeho SV Ferschnitz 
obranca Ján Krivák, z FC VSS Ko-
šice ľavý obrana Lazar Djordjevič a 
z Dunajskej Stredy pravý obranca 
Matúš Turňa. Kostelnému s Turňom 

je prostredie na Horehroní dôverne 
známe, nakoľko v Podbrezovej už 
pred časom pôsobili. Do bránky prišiel 
Patrik Lukáč, naposledy pôsobiaci v 
FK Senica. Ofenzívu posilnili prícho-
dy Macedónca Dejana Peševskeho, 
ktorý uplynulú jeseň strávil v FK Dukla 
Banská Bystrica a na hrot útoku pri-
šiel Pavol Šafranko, reprezentant Slo-
venska do 21 rokov, ktorý sa s klubom 
dohodol na ročnom hosťovaní.

Mužstvo sa pripravovalo v Turecku
láš a FK Pohronie Dolná Ždaňa. Po-
čas celého prípravného obdobia tak 
na ihrisku nespoznalo premožiteľa.
   Zimnú prípravu zhodnotil hlavný 
tréner Podbrezovej Marek Fabuľa. 
„Rozdelil by som ju do troch blokov. 
Ako prvé sme s mužstvom absol-
vovali kondičné sústredenie na Tá-
ľoch, kde sme sa prioritne zamerali 
na fyzickú prípravu hráčov. Druhým 
blokom bolo herné sústredenie v Tu-
recku, v meste Kemer, kde sme našli 

výborné podmienky a odohrali sme 
zápasy s náročnými súpermi. Tretia 
fáza prebiehala v domácich pod-
mienkach. Chcem sa v prvom rade 
poďakovať vedeniu klubu, vieme, 
že nie je ľahké takéto sústredenie 
zabezpečiť. Som presvedčený, že 
nám pomohlo, súperi nás preveri-
li a sústredenie nám pomôže pred 
náročným programom, ktorý nás 
čaká v jarnom epilógu Fortuna ligy,“ 
povedal.

Horný rad zľava:
Juraj Pančík, Roman Sabler, 
PabloPodio, Adam Lipčák, Ľuboš 
Kupčík, Pavol Šafranko, Matúš 
Turňa, Tomáš Galo, Patrik Vajda, 
Lukáš Migaľa, DejanPeševski, Mi-
roslav Viazanko
Stredný rad zľava:
Daniel Magda, René Duda, Nikola 
Andrić, Lazar Djordjević, Andrej 
Rendla, Patrik Lukáč, Martin Ku-
ciak, Branislav Pavol, Jaroslav 
Kostelný, Milovan Kapor, Ján Kri-
vák, Matej Kochan, Blažej Vaščák
Dolný rad zľava:
František Kunzo – vedúci druž-
stva, Jozef Chovanec – masér, 
Pavel Purdek – fyzioterapeut,  
Vladimír Soták, ml. - viceprezident 
FO, Branislav Benko - asistent 
trénera, Jozef Marčok - riaditeľ ŽP 
Šport, a.s., Marek Fabuľa – tré-
ner, Július Kriváň – prezident FO, 
Miroslav Guza – asistent trénera, 
Vratislav Greško – viceprezident 
FO, Andrej Caban – kondičný tré-
ner, Michal Budovec – športový 
manažérFoto: A. Nociarová


