
A mužstvo Fortuna ligy FO ŽP Šport – horný rad zľava: Pablo Podio, Adam Lipčák, Ján Krivák, Kamil Kuzma, Patrik Lukáč, Martin Kuciak, Branislav 
Pavol, Ľuboš Kupčík, Patrik Vajda, Matúš Turňa, Lukáš Migaľa, stredný rad: Juraj Pančík, Peter Szczepaniak, Endy Opoku Bernadina, Jozef Chovanec 
– masér, František Kunzo – vedúci družstva, Miroslav Guza – asistent trénera, Marek Fabuľa – tréner, Peter Boroš - asistent trénera, Andrej Caban 
– kondičný tréner, Pavel Purdek – fyzioterapeut, Pavol Šafranko, Daniel Magda, René Duda, dolný rad: Dejan Peševski, Lazar Djordjević, Jaroslav 
Kostelný, Vladimír Soták, ml. - viceprezident FO, Jozef Marčok – riaditeľ ŽP Šport, a.s., Július Kriváň – prezident FO, Vratislav Greško – viceprezident 
FO, Michal Budovec – športový manažér, Michal Breznanik, Matej Kochan, Miroslav Viazanko.                                                      Foto: I. Kardhordová
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Ing. Igor Veverka
Pbžp

Naše deti v tábore

Železiarne Podbrezová čítajte na 4. strane

Pre veľký záujem
pribudol aj druhý
termín
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Dohľadový audit SEM

Pokrač. na str. 5

O výrobe elektrickej 
energie

Železiarne Podbrezová čítajte na 2. strane

Hradné huky 2016

Šport čítajte na 7. strane

Keď  komplex  Angkor  Wat 
(hlavná  turistická  atrakcia  v 
Kambodži) objavili prví Euró-
pania, mysleli si, že sa poze-
rajú na pozostatky chrámov, 
ktoré museli vytvoriť starí Ri-
mania. Až  tak  ich  šokovala 
jeho monumentálnosť a roz-
loha. Dnes vieme, že sa mý-
lili. Angkor Wat  vznikol  „až“ 
v  12.  storočí  ako  chrámové 
mesto,  postavili  ho  Kméri. 
Dnes je považovaný za naj-
väčší  náboženský  komplex 
na  svete  -  objektívom  Ing. 
Ľubora Schwarzbachera.

Dňom
1. augusta 2016 bol do 

funkcie
vedúceho prevádzkarne 

centrálna údržba
menovaný

Ing. Jaroslav ROMANČÍK.

     V dňoch 16. a 17. augusta sa 
v našej spoločnosti uskutočnil, po 
recertifikácii v roku 2015, prvý do-
hľadový  audit  systému  environ-
mentálneho  manažérstva  (ďalej 
SEM) podľa normy ISO 14 001. 
   Audit SEM realizovala audítor-
ská skupina v zložení:  Ing. Jola-
na Lazúrová, SGS Slovakia spol. 
s  r.o.  Košice,  Ing.  Pavel  Faško, 

vedúci  odboru  bezpečnosti  a  ži-
votného prostredia a Ing. Igor Ve-
verka,  vedúci  oddelenia  životné-
ho prostredia, požiarnej a civilnej 
ochrany.
     V súlade s programom dohľa-
dového auditu externá audítorka 
preverila efektívnosť a funkčnosť 
SEM  v  prevádzkarňach  ocelia-
reň, ťaháreň rúr, odboroch riade-
nia  kvality,  zásobovanie,  perso-
nálnom  odbore  a  v  odbore  bez-

pečnosti a životného prostredia.
     Zo záverov auditu nevyplynuli 
žiadne nápravné opatrenia. Iden-
tifikované odporúčania sú zame-
rané na vylepšovanie  funkčného 
SEM  a  zároveň  na  aplikovanie 
požiadaviek novej medzinárodnej 
normy ISO 14001:2015.
      Ďakujeme  vedeniu  akciovej 
spoločnosti,  aj  všetkým  zainte-
resovaným zamestnancom,  ktorí 
boli počas tohto auditu ústretoví.

Personálna
zmena

Najkrajšie
fotografie

z dovolenky

Od roku 2004, kedy vychádzali prví 
absolventi  Súkromnej  strednej  od-
bornej  školy  hutníckej  Železiarní 
Podbrezová  až  do  súčasnosti,  z 
celkového  počtu  969  absolventov 
do  práce  v  materskej  spoločnosti 
nastúpilo  530  mladých  vyučencov, 
z toho 309 odišlo. Oslovili sme tých, 
ktorí sú železiarňam verní od svoj-
ho  prvého  vstupu  a  zhovárali  sme 
sa aj so zamestnancom, ktorý si to 
vyskúšal v zahraničí a vrátil sa späť.

Železiarne Podbrezová čítajte na 3. strane

Napriek  slabším výsledkom v dru-
hom  štvrťroku  sa  nám  za  prvých 
sedem mesiacov  roka  2016  darilo 
plniť  plánované  úlohy  vo  výrobe 
elektriny  vo  vodných  elektrárňach 
na 109,34 percenta.

Prekvapujúca  bola  ich  kreativita, 
zručnosť  pri  výrobe  rôznych  sym-
bolov, pamiatkových predmetov, aj 
v batikovaní.

Železiarne Podbrezová čítajte na 5. strane

Deň zdravia v dvoch termínoch 30. 
a 31. augusta od 8.30 do 16. hodi-
ny v budove Personálneho úseku 
na  treťom poschodí. Ak máte  zá-
ujem,  nahláste  sa  na  telefónnom 
čísle 27 62.

Región čítajte na 4. strane

V dňoch 3. a 4. septembra vás po-
zývame na Nádvorie hradu Ľupča.

Zapojte sa aj vy

Región čítajte na 5. strane

Pridajte sa do registra darcov kost-
nej  drene.  Príďte  7.  septembra 
2016 na Námestie M. R. Štefánika 
v Brezne.

Dvakrát bronz
V dňoch 13. a 14. augusta v Čechách 
Kolkársky oddiel ŽP Šport Podbrezo-
vá reprezentovali Michaela Kánová, 
Zuzana  Lopušná,  Natália  Slamko-
vá,  nový  kapitán  družstva  Marek 
Švantner, Filip Bánik,  Ivan Malček 
a Andrej Balco.

Šport čítajte na 8. strane

Po šiestom kole na čele
tabuľky Fortuna ligy

Jubilejný  10.  ročník  medzinárod-
ného kolkárskeho  turnaja ŽP CUP 
2016 sa konal v šesťdráhovej  kol-
kárni Domu športu ŽP v Podbrezo-
vej.  V  súťaži  družstiev  dominovali 
domáci  hráči  pred  družstvom ma-
ďarského Szegedu a prekvapením 
turnaja – družstvom Podbrezovské 
legendy.

ŽP CUP 2016
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O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Vladimír Prečuch,
ťaháreň rúr
čo vás viedlo k rozhod-
nutiu ísť sa vyučiť do 
Podbrezovej?
   - Chcel som mať isto-
tu, že dostanem prácu 
a v tejto škole to garan-
tovali a aj som ju dostal.
Naplnili sa vaše predstavy o bu-
dúcom povolaní?
   - Určite áno. Do práce som na-
stúpil tam, kde som aj praxoval, 
poznal som už kolektív a boli sme 
dobrá partia. Za štyri roky od 
skončenia školy som sa toho veľa 
naučil a bol som spokojný. Lákalo 
ma však skúsiť zarobiť si viac v cu-
dzine, a tak som vlani odišiel do 
Anglicka.
Aké to tam bolo?
   - S kamarátom sme šli cez agen-
túru a prvý kontakt s novou kraji-
nou nebol veľmi príjemný, nebolo 

Mám tu svoje zázemie, vo fabrike je istota zamestnania
a ak má človek záväzky, nemôže hazardovať

Od roku 2004, kedy vychádzali prví absolventi Súkrom-
nej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Pod-
brezová až do súčasnosti z celkového počtu 969 ab-
solventov do práce v materskej spoločnosti nastúpilo 
530 mladých vyučencov, z toho 309 odišlo. Oslovili sme 
tých, ktorí sú železiarňam verní od svojho prvého vstu-
pu a zhovárali sme sa aj so zamestnancom, ktorý si to 
vyskúšal v zahraničí a vrátil sa späť:

Žiaci získavajú prax pod vedením inštruktorov.                                                       Ilustračné foto A. Nociarová

Michal AuXT,
ťaháreň rúr
Do Železiarní Podbrezo-
vá a.s. ste nastúpili pred 
dvanástimi rokmi ako 
absolvent Súkromného 
stredného odborného 
učilišťa hutníckeho ŽP. 
Naplnili sa vaše predsta-
vy o povolaní, ktoré ste 
si zvolili?
   - Musím sa priznať, nevytváral 
som si žiadne predstavy o budúc-
nosti. Keď som sa rozhodoval kde 
pôjdem do školy, mal som pätnásť 
rokov. Vedel som, že je tu fabrika, 
v ktorej sa vyrábajú rúry. Rozhodol 
som sa pre študijný odbor hutník 
operátor. Až keď som nastúpil na 
prax, spoznával som výrobný pro-
ces. Mali sme inštruktorov a pod 
ich vedením sme sa oboznamovali 

Marcel MrAVec,
ťaháreň rúr 
Do Železiarní Podbrezová a.s. 
ste nastúpili pred desiatimi rok-
mi ako absolvent Súkromného 
stredného odborného učilišťa 
hutníckeho ŽP. Naplnili sa vaše 
predstavy o povolaní, ktoré ste 
si zvolili?
   - Ja som si vybral podbrezovskú školu preto, že som tam 
mal veľa kamarátov a všetci boli spokojní. Rozhodol som 
sa pre profesiu hutník operátor, počas školy sme chodili 
na prax a mne sa to celkom zapáčilo. Pred desiatimi rokmi 
som začínal ako ťahač, potom som začas robil pri zhod-
nocovaní rúr a v súčasnosti som opäť ťahačom. V práci 
som spokojný. Hoci platovo som postúpil za to obdobie 
o dve triedy, pochopiteľne peňazí nikdy nie je dosť, ale tu 
mám svoje zázemie, vo fabrike je istota zamestnania a ak 
má človek záväzky, nemôže s tým hazardovať.
čo myslíte, prečo mladí odchádzajú?
   - Do zahraničia za lepšími platmi, ale tu na Slovensku sú 
tie podmienky všade porovnateľné, až na to, že v Pod-
brezovej sú určité stabilizačné prvky, ktoré dávajú ľuďom 
istotu. Mladí však podľa mňa odchádzajú aj preto, že 
im nevyhovuje práca počas víkendov. Chcú sa zabávať 
a chcú mať viac voľna. 

Marcel DANOVe,
ťaháreň rúr
Do Železiarní Podbrezová a.s. 
ste nastúpili pred dvanástimi 
rokmi ako absolvent Súkrom-
ného stredného odborného 
učilišťa hutníckeho ŽP. Naplnili 
sa vaše predstavy o povolaní, 
ktoré ste si zvolili?
   - Do školy v Podbrezovej som nastúpil, lebo na okolí 
bol problém nájsť si prácu a tu sľubovali po ukon-
čení štúdia istú prácu, čo aj splnili. V tej dobe, keď 
som šiel do školy, bol hutník operátor jediný odbor 
zameraný na spracovanie kovov. Nastúpil som hneď 
po ukončení štúdia na pozíciu delič oblúkov. Mal 
som trojku triedu, časom som sa dostal na odhra-
ňovača a sústružníka oblúkov, tým sa zvýšila aj moja 
trieda. Neskôr som začal robiť redukcie a dostal som 
možnosť urobiť si destársky a žeriavnicky preukaz. 
Na báze viacprofesijnosti sa mi opäť zvýšila platová 
trieda.
čo myslíte, prečo mladí odchádzajú?
   - Mladí podľa mňa odchádzajú hlavne preto, že majú 
vyššie platové nároky. Väčšinou tí, ktorí nemajú ešte 
záväzky, odchádzajú za lepšou prácou, často do zahra-
ničia.

s výrobou. Začínal som ako hroto-
vač, dnes som vedený v chemic-
kej prevádzke ako morič, ale mám 

absolvované školenia na 
viac profesií a tak môžem 
zaskočiť na mostovom 
žeriave, na žeriave na 
diaľkové ovládanie, pri 
fosfátovaní... Ja som so 
svojou prácou spokojný.
Bývam v Brezne a hrám 
futbal za Dolnú Lehotu. 

Podal som si žiadosť o byt v Piesku, 
takže sa teším, že ho dostanem.
Myslíte si, že bývanie je ten prob-
lém, ktorý spôsobuje odchod mla-
dých ľudí z fabriky?
   - Tí, ktorí odchádzajú, majú iste 
svoje dôvody, ale nemyslím si, že 
práve bývanie je ten kľúčový. Skôr 
mladým nevyhovuje nepretrži-
tý pracovný režim, chcú mať cez 
víkendy voľno a tu to vždy nie je 
možné.

   Keď učeň nastúpi do dielne a je dobre vedený, táto doba 
je najlepšou príležitosťou na vypestovanie vedomia sta-
vovskej solidárnosti. Každý inteligentný tovariš, majster, 
učiteľ, učňa šťastne prevedie do stavu dospelosti, keď už 
sám bude vedieť čeliť prekážkam a bude vďačný za dobrú 
školu. Vychádzajúc z tohto poznania je možné splniť úkol, 
ktorý nám doba ukladá, že to vyžaduje veľké obete od in-
štruktorov, pod ktorých dozor sú zverení učni, aby z nich 
vychovali a vyškolili moderných praktických odborníkov. 
Sú i takí učnia, ktorí sa nijako nevedia a možno ani ne-
môžu prispôsobiť k povinnostiam, ktoré od nich požadu-
jeme a s ktorými sa len zbytočne vyčerpáva trpezlivosť in-
štruktorov, že učni sami zistia, že ich dráha nie je správna 
a zrieknu sa pokroku a vývoja alebo ich pracovný poriadok 
jednoducho vyradí ako nehodníkov. Príslovie hovorí: “Kto 
vydrží, ten zvíťazí.“ U mladých ľudí sú všetky predpoklady 
vydržať a zvyknúť si na 
život dospelého remesel-
níka, ktorý je predurčený 
na to, aby sa z neho stal 
žiadúci odborník, fyzicky 
a duševne kvalifikovaný.“
   Pred nami je obraz 
rozšírenia výroby náš-
ho závodu, čo môžeme úspešne previesť len za asistencie 
dobrých remeselníkov, ktorých je v tomto čase nedosta-
tok. Budúcnosť Podbrezovej sa zrkadlí v rysoch, že každý 
mladý muž prv, než bude zapojený do výroby, prejde takou 
prípravnou odbornou školou, ktorá mu poskytne všetky 
základné vlastnosti duševných a fyzických síl, bez ktorých 
moderný závod nemôže existovať. Preto je veľká zodpo-
vednosť vložená do rúk inštruktorov a majstrov, ktorí majú 
bezprostredný a najväčší vplyv na učňa.

to celkom tak, ako sme 
očakávali, ale zvykli sme 
si. Vykladali sme tovar 
v TESCU, v porovnaní 
so zárobkom na Sloven-
sku som zarobil viac, ale 
robota to bola veľmi 
jednoduchá, monotón-
na a tak som vydržal tri 

mesiace a vrátil som sa domov.
Aké sú vaše poznatky z cudziny?
   - No, anglicky som sa naučiť 
nestihol, jednak to bolo krátko 
a jednak som sa pohyboval len 
medzi Slovákmi. 
Dokonca aj nad-
riadených sme 
mali Slovákov 
a čo ma zarazi-
lo, Angličania sú 
veľmi slušní ľudia, no „slovenskí 
šéfovia“ nezabúdali prejavovať 
voči nám svoju aroganciu a boli 
veľmi nepríjemní.

Mali ste problém zohnať prácu 
po návrate domov?
   - Keď som odchádzal zo ŽP, ot-
vorene som hovoril, že idem za 
vyšším zárobkom do cudziny, ale 
nevylučoval som možnosť vrátiť 
sa späť. A tak, keď som sa vrátil, 
zobrali ma naspäť tam, kde som 
bol predtým a som spokojný. 
V Anglicku som zarobil viac, ale tu 
robím  vo svojej profesii, ktorej sa 
rozumiem a práca ma baví.
Jednoznačné je, že v zahraničí sú 
platy na inej úrovni ako na Slo-

vensku a to mla-
dých láka von. 
čo ešte podľa 
vás spôsobuje, 
že mladí odchá-
dzajú?

   - Ja si myslím, že aj spoločenský 
život je dôvodom, že odchádzajú. 
Sú mladí, chcú sa zabávať a tých 
príležitostí tu veľmi niet.

Múdrosť
je odovzdávaná

z generácie na generáciu

         V Anglicku som 
zarobil viac, ale tu ro-
bím vo svojej profesii.

        Keď učeň nastúpi do 
dielne a  je dobre vedený, 
táto doba je najlepšou prí-
ležitosťou na vypestovanie 
vedomia stavovskej soli-
dárnosti.

(Podbrezovan 1946)

učňovské školstvo má v našej firme už takmer 80 – ročné tradície 
a stále platí, že múdrosť našich predkov je odovzdávaná z generá-
cie na generáciu. Svedčí o tom aj úryvok z článku v Podbrezovane 
z roku 1946 (bez úprav):



Starý regulátor pre G2 HC Dubová

Nový regulátor pre G2 HC Dubová

Nový regulátor pre G2 HC Jasenie Nízkoteplotný deliaci blok S 1000/100.            Foto: archív energetiky

V marci ste konštatovali, že mierna 
zima mala pozitívny vplyv na výrobu 
elektrickej energie. Pokračovala táto 
priaznivá situácia aj na jar a v prvých 
letných mesiacoch?
   - Výsledky výroby elektrickej ener-
gie za prvý kvartál 2016 boli skutočne 
priaznivé, mierna zima  a výdatnosť 
vodných tokov zaznamenali 
splnenie plánovanej výro-
by na 141,32 percenta, čo 
predstavuje 7,3 mil. kilo-
watthodín (kWh). Obdobie 
druhého štvrťroka už nebo-
lo také priaznivé. Nakoľko 
plán výroby tvoríme dlho-
dobým priemerom za nie-
koľko rokov, očakávania vo 
výrobe elektrickej energie v jarných 
mesiacoch boli vyššie. Je to obdobie, 
kedy zvyšujúcou sa vonkajšou teplo-
tou dochádza k topeniu snehu a jarné 
zrážky (ktoré neboli) obvykle zname-
najú najväčšie množstvá vody v Hro-

ne a ostatných vodných tokoch. Hoci 
výroba elektriny bola na mesačných 
maximách, v apríli sme splnili plán vý-
roby na 101,15 percenta, v máji sme 
plán už nesplnili a plnenie bolo na 
úrovni 94,27 percenta. A nasledujúci 
mesiac bol ešte slabší. Málo vody, ne-
dostatok dažďa, to sa odrazilo na jú-
novom výsledku, kedy plnenie výroby 

Nízka hladina vody rieky Hron

Hladina vody v privádzači na Baukovej
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S Ing.  Jozefom Čerňanom, vedúcim energetiky

V týchto dňoch prebieha generálna oprava kyslikárne
V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

bolo len na úrovni 90,75 percenta.
    Príroda je už taká, raz je vody v po-
tokoch viac, raz menej, alebo stav je 
rovnomerný. Obvykle po roku s výdat-
nejšími zrážkami prichádza obdobie 
sucha (v júli bolo vody, v porovnaní s 
dlhodobým priemerom menej a plán 
výroby elektrickej energie vo vodných 
elektrárňach sme splnili len na 92,22 
percenta). Napriek slabším výsledkom 
v druhom štvrťroku sa nám za prvých 

sedem mesiacov roka 2016 
darilo plniť plánované úlo-
hy vo výrobe elektriny v 
vodných elektrárňach na 
109,34 percenta.
Ako sa vám darí plniť plán 
tohtoročných investičných 
akcií?
   - Do tohtoročného in-
vestičného plánu našej 

prevádzkarne sme zahrnuli výmenu 
hydraulického regulátora malej Fran-
cisovej turbíny vo vodnej elektrárni v 
Dubovej. Toto zariadenie  postupne 
obnovujeme vo všetkých našich vod-
ných elektrárňach. Tri nové regulátory 

už pracujú v Hydrocentrále Jasenie 
na oboch Peltonových turbínach a na 
veľkej Kaplan – Propelerovej turbíne 
v Hydrocentrále Dubová. V súčasnos-
ti prebieha príprava na doterajšom 
zariadení, upravujeme ovládacie ob-
vody elektroinštalácie, nakoľko pri 
výmene regulátora bude osadená ria-
diaca jednotka do jestvujúcej ovláda-

cej skrine. K realizácii tejto akcie dôj-
de počas strednej opravy elektrárne v 
Dubovej, ktorá je naplánovaná od 19. 
septembra 2016.
Ako využijete čas do novej vykurova-
cej sezóny? 
   - Medzi vykurovacím obdobím vy-
konávame kontroly, údržbu a revízie  
vykurovacích systémov a plynových 
kotolní našimi zamestnancami. Vyko-
nali sme aj pravidelnú kontrolu komí-
nov a komínových telies jednotlivých 
spotrebičov.
   V teplárni nového závodu sme od 
15. do 21. júna uskutočnili výmenu  
ekonomizéra spalinového kotla, ktorá 
trvala sedem dní, vrátane chladnutia 
kotla, demontáže, montáže a úradnej 
skúšky. Výmenu zabezpečovala pre-
vádzkareň centrálna údržba prostred-
níctvom externej firmy, v spolupráci s 
našimi energetikmi.
Aké úlohy vás čakajú do konca roka?
   - V jesenných mesiacoch to budú 
stredné opravy vo všetkých vodných 
elektrárňach s tým, že termíny budú 
spresnené na základe vonkajších po-
veternostných podmienok.
   Od 13. do 26. augusta prebieha ge-
nerálna oprava zariadenia kyslikárne. 
Technologické zariadenie na nízko-
teplotné delenie vzduchu S1000/100,  
vyrobené firmou Ferox Děčin bolo 
uvedené do prevádzky v roku 1993 a v 
tomto roku prebieha v poradí už dru-
há generálna oprava, po dvanástich 

rokoch prevádzky. Dodávka plynných 
médií počas generálnej opravy kysli-
kárne je zabezpečovaná náhradným 
spôsobom zo zásobníkov kvapalného 
kyslíka a dusíka. Termín generálnej 
opravy korešponduje so strednou 

opravou v oceliarni a je plánovaný 
tak, aby odstávka technologického 
zariadenia kyslikárne čo najmenej ov-
plyvnila zabezpečenie plynných médií 
kyslíka a dusíka pre výrobné prevádz-
karne.
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Dva týždne bez modernej techniky

   Po jazykovom tábore v Moštenici, 
dennej golfovej akadémii na Táľoch, 
bolo treťou našou zastávkou tohto 
leta Repište, kde sa v Chate u Daniela,  
v druhom turnuse od 8. do 22. augus-
ta,  rekreovalo 48 detí zamestnancov 
Železiarní Podbrezová a.s. a 10  detí z 
dcérskych spoločností. 
   Cestou k chate sme 15. augusta 
narazili na malé skupinky vracajúce 
sa z lesa, kde deti stavali dračie prí-
bytky. Zaujalo nás ich rozprávanie o 
svete fantázie, v ktorom sa ocitli, ale 
aj ich doplnkový a večerný program 

V dvoch turnusoch v Repišti stopätnásť našich detí prežívalo

V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

Deti sa ocitli vo svete bez mobilov,  elektriny, počítačov, televí-
zorov a iných vymožeností dnešnej doby. Dostali sa na planétu 
podobajúcu sa džungli, do tajomného kráľovstva šiestich drakov, 
ktoré je plné nástrah a nebezpečenstiev.  K tomu, aby prežili, si 
museli vytvoriť vlastné osady, veci potrebné na prežitie a vybu-
dovať novú generáciu Planéty drakov. Svoje snaženie sústredili 
na jediný cieľ – vyrobiť stroj čas, pomocou ktorého by sa vrátili 
do súčasnosti. Strážcovia však chceli existenciu planéty navždy 
udržať v tajnosti. Jedinou cestou, ako zvíťaziť a postaviť stroj času 
bola tvorivosť, sila, múdrosť, odvaha, pracovitosť a priateľstvo so 
šiestimi väzňami planéty – drakmi.

s kúpaním v Banskom kúpeli v Skle-
ných Tepliciach, športovými hrami na 
multifunkčnom ihrisku, Penovou par-
ty, Veľkou vodnou vojnou, Večerom 
lovcov (úvodnou diskotékou s dob-
rodružným programom), Dračím oh-
ňom (táborovým ohňom s opekaním 
špekáčikov), Lovom drakov (večernou 
zážitkovou hrou), Dračím jazdcom 
(nočnou hrou), Karnevalom (maškar-
nou veselicou) a Čarovnou školou kú-
ziel, schopností a zručností.  
   Malí rekreanti boli rozdelení do 
šiestich svetov: Voda, Oheň, Zem, 

Hviezdy, Slnko, Vietor a plnili úlohy 
týchto elementov. Prekvapujúca bola 
ich kreativita pri výrobe rôznych sym-
bolov, pamiatkových predmetov. V 
nedeľu, deň pred našim príchodom, 
si osvojili batikovanie. Na bielych trič-
kách vytvorili abstraktné vzory, v kto-
rých prevládali farby ich svetov. 
Zaujímalo nás, či bol v deň našej náv-
števy pre deti rovnako zaujímavý:

Martin MurÁNSKY, 8 ročný z Brezna
   - Bol to dobrý deň. V lese sme sta-
vali dračiu osadu a ako nás ohodnotia 
vedúci  budeme vedieť až večer. Po 
obedňajšom oddychu budú ďalšie ak-
tivity a ja sa už teším, že to bude fut-
bal, ktorý mám rád. Hoci som v tábo-
re po prvý raz, som tu veľmi spokojný.
Maxim SPIŠIAK, 10 ročný z Brezna
   - Zatiaľ je to veľmi dobrý deň, aj 
počasie nám vyšlo. Boli sme v dra-
čích jaskyniach, ktoré sme dostavali 
a nasledovalo hodnotenie vedúcimi. 
Večer vyhlásia, kto bol najlepší. Dob-
re to tu poznám, som tu už po tretí 
raz a s týmto táborom som spokojný.
Fedor MOLčAN, 10 ročný z Brezna
   - Zatiaľ bol pondelok najlepším 
dňom lebo sme dokončili naše obyd-
lia. V našom svete sme ich postavili 
dva, trvalo nám to asi 5 dní a myslím 
si, že s nimi vyhráme celú táborov-
ku. Páčia sa mi aj denné a nočné hry, 
strava a našiel som si veľa dobrých 
kamarátov.
Andrea KuPcOVÁ, 12 ročná z Brezna
   - Zatiaľ sa mi deň páči, hlavne osady, 
ktoré sme robili. My sme mali draka, 
na strome strážnicu, studničku, oh-
nisko a princeznú. Teším sa aj na od-
poludnie, čím nás vedúci prekvapia. 
V júli som prázdninovala v Čechách, 
potom som bola doma, ale tento tá-
borový život sa mi veľmi páči.
Marián MOrONG, 12 ročný z Čierne-
ho Balogu
   - Páčilo sa mi dokončenie obydlí v 
lese, ich vyhodnocovanie, keď sme 
museli predstavovať všetko, čo sme 
postavili z prírodných materiálov. Vy-
rezával som jednu dračiu hlavu a po-
tom som pomáhal robiť aj strážnicu 
na strome. Do tábora som nastúpil po 
hokejovom kempe, som tu už druhý 
raz a veľmi sa mi v Repišti páči.
Daniela MÓcOVÁ, 10 ročná z Brezna
   - Nedeľa bola super, mala som 
10-rokov a všetci mi blahoželali. Boli 
to super narodky. Aj dnešný deň je 
super, v lese sme stavali osady ako 
dračí lovci. Úlohou bolo postaviť jas-
kyňu a ešte niečo k tomu.
Alena ŤAŽKÁ, 10 ročná z Brezna
   - Vstávali sme o pol ôsmej, nasledo-
valo tornádo, raňajky a aktivity v lese. 
Pri dokončovaní dračích príbytkov 
bolo fajn. Zatiaľ sa mi tento deň páči, 
je tu dobre. Musím pochváliť dnešný 
obed, ale chutili mi aj rezne, ryba..., 
menej polievky, na niektoré nie som  
zvyknutá. 

   V pondelok (15. augusta) boli deti 
spokojné aj s počasím, teploty vystú-
pili na 27 stupňov Celzia. V priebehu 
ôsmich dní pobytu zažili chladnejšie 
rána (teplota klesla na 4 stupne Cel-
zia), striedanie slnečných dní s daž-
divými. Počasie ale nemalo vplyv na 
táborový život, ktorý bol aj v tomto 
roku veľmi pestrý a zaujal každého 
účastníka júlového, aj augustového 
turnusu. 
   Letného tábora v Repišti sa tohto 
roku celkovo zúčastnilo 93 detí za-
mestnancov ŽP a.s. a 22 z dcérskych 
spoločností. O obľúbenosti tejto 
lokality a tematického zamerania 
tábora nás presvedčila opakovaná 
účasť detí, niektoré tu prázdninovali 
už tretí raz.

Na bielych tričkách vytvorili abstraktné vzory, v ktorých prevládali farby ich svetov. Pohľad na účastníkov tábora objektívom V. Kúkolovej

M. Muránsky M. Spišiak F. Molčan A. Kupcová M. Morong D. Mócová A. Ťažká
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Odmeny pri významných pracovných a životných jubileách
1 - 2  - 3 - 4 - 5

Vyplatenie ďalších miezd zamestnancom (dovolenková a vianočná mzda)
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Vyššie odstupné
1 - 2  - 3 - 4 - 5

Vyššie odchodné do dôchodku
1 - 2  - 3 - 4 - 5

Možnosť doplnkového dôchodkového sporenia
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Kvalita stravovania a poskytovanie výživových doplnkov
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Odmeny darcom krvi
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Zdravotná starostlivosť o zamestnancov (rehabilitačné pobyty, sauna, 
telocvičňa a pod.)

1 - 2 - 3 - 4 - 5
Možnosť návštevy športových podujatí (futbal, kolky, cyklistika a pod.)

1 - 2 - 3 - 4 - 5
Možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych podujatí

1 - 2 - 3 - 4 - 5
Ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov firmy

1 - 2 - 3 - 4 - 5
Poskytovanie zliav na rôznom poistení (cestovnom, privátneho majetku, 
motorových vozidiel, zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone po-

volania)
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Možnosť čerpať pohonné hmoty na zamestnaneckú palivovú platobnú 
kartu

1 - 2 - 3 - 4 - 5
Iné (uveďte aké): ................................................................................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Meno apriezvisko: ........................................... Osobné číslo:...............................

Prevádzkareň (odborný útvar):  ..........................................................................

Prieskum spokojnosti zamestnancov
Zakrúžkujte číslo na stupnici podľa toho, ako ste v súčasnosti spokojný 
s uvedenými pracovnými podmienkami: 1(veľmi nespokojný), 2 (nespo-
kojný),3 (prevažne nespokojný), 4 (nerozhodný), 5(prevažne spokojný,) 
6 (spokojný), 7(veľmi spokojný)

Náplň práce
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Istota stáleho zamestnania
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7

Bezpečnosť na pracovisku
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Mzdové ohodnotenie práce
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Ponúkané sociálne benefity
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Medziľudské vzťahy na pracovisku
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Možnosť zvyšovania si kvalifikácie
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Možnosť pracovného postupu
1 - 2 - 3  - 4  - 5 - 6 - 7

Materiálne a technické vybavenie pracoviska
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Iné (uveďte): ........................................................................................
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Nasledovné ukazovatele sa týkajú čerpania výhod zo sociálneho fondu. 
Zakrúžkujte číslo na stupnici podľa toho, ktoré osobne považujete za 
dôležité: 1(bezvýznamné), 2 (málo dôležité), 3(neutrálne), 4(dôležité), 
5 (veľmi dôležité)

Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, vyplnený kupón odstrihnite a zašli-
te ho firemnou poštou na adresu: Pp - referát psychológie, do desia-
tich dní od vydania tohto čísla. Jedného účastníka ankety vyžrebuje-
me a odmeníme. Anketový lístok nepodpisujte.

K u p ó n

§  naša čitateľská súťaž  §  naša čitateľská súťaž  §

Najkrajšie fotografie z dovolenky

Stredomorský ostrov La Madalena objektívom R. Vaňu

StrediskoKolymbia – ostrov Rodhos objektívom Františka Ološtiaka

Západ slnka – pohľad od Zuberštína objektívom Miroslava Bukovinu

Hubárska sezóna je v plnom prúde.                              Foto: O. Vištíková
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Jedálny lístok
29. 8 – 4. 9. 2016

Jedálny lístok
5. – 11. 9. 2016

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Pondelok
Polievky: zeleninová s rajbaničkou, 
frankfurtská, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa ● Kuracie prsia orientálne, 
ryža, šalát ● Špenátový prívarok, 
volské oko, zemiaky ● Windsorský 
šalát, pečivo ● Zapekaný bravčový 
rezeň so syrom, zeleninová obloha 
● Orechový závin, kakao ● Bageta 
salámová so šalátom ● Ovocný ba-
líček.

utorok
Polievky: držková, mrkvová s pó-
rom, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, ze-
miaky, uhorka ● Bravčové stehno 
záhradnícke, slovenská ryža, šalát 
● Kurča dusené so slivkami, ryža 
● Parížsky šalát, pečivo ● Rezance 
s tvarohom, pečivo ● Buchty na 
pare s lekvárom, kakaová posýpka, 
kakao ● Bageta s pikantným mä-
som ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: fazuľová kyslá, krupicová 
so zeleninou, pečivo.
● Morčací rezeň prírodný, zeleni-
nová ryža, šalát ● Hovädzí guláš  
maďarský, knedľa ● Važecká po-
chúťka, zemiakové placky ● Hy-
dinový šalát, pečivo ● Cestoviny 
s brokolicou a smotvanovou omáč-
kou ● Škoricové osie hniezda, ka-
kao ● Bageta s kuracím mäsom ● 
Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: morčacia, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ● 
Vyprážaný kurací rezeň furmanský, 
zemiaková kaša, šalát ● Pizza dia-
bolská ● Syrové tajomstvo, pečivo 
● Losos na masle, dusená zelenina 
● Hanácke koláče, kakao ● Bageta 
Gurmán ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: kapustová s klobásou, 
francúzska, pečivo.
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa ● Bravčový rezeň 
za zelenine, ryža, šalát ● Vyprážaný 
karfiol, zemiaky, tatárska omáčka ● 
Lahôdkový šalát, pečivo ● Ohnivé 
kuracie stehno orientálne, zeleni-
nová obloha ● Zemiakové kned-
ličky tvarohovo-jahodové, mako-
vá posýpka ● Bageta moravská ● 
Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: prešporská, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané ze-
miaky, uhorka ● Pečené kuracie 
steho, tarhoňa, kompót ● Bageta 
Gurmán.

Nedeľa
Polievka: gulášová, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● Kuracie 
prsia s horčicou, ryža, šalát ● Bage-
ta Apetito.

Pondelok
(sviatok)

Polievka: hŕstková, pečivo.
● Kuracie prsia na paprike, cesto-
vina ● Bravčový rezeň s nivou a 
šampiňónmi, zemiaky, cvikla.

utorok
Polievky: slepačia, kelová so ze-
miakmi, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Bravčové mäso na rasci, 
ryža, uhorka ● Ryba na vidiecky 
spôsob, zemiaky, šalát ● Šalát bre-
tónsky, pečivo ● Kuracie prsia s pl-
nkou, zeleninová obloha ● Šišky s 
džemom, kakao ● Bageta Gurmán 
● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: šošovicová kyslá, po-
hronská, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, ze-
miaková kaša, kompót ● Hovädzie 
mäso námornícke, tarhoňa, šalát 
● Bravčové rebierko s brusnicami 
a hruškou, ryža ● Pikantný syrový 
šalát, pečivo ● Zapekané zemiaky 
s pórom ● Dukátové buchtičky s 
vanilkovým krémom ● Bageta mo-
ravská ● Mliečny balíček.

Štvrtok
(sviatok)

Polievka: karfiolová, pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža, ša-
lát ● Pečené moračacie stehno, 
červená kapusta, knedľa.

Piatok
Polievky: furmanská, roľnícka, pe-
čivo.
● Kuracie steho s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina ● Bravčový 
rezeň belehradslý, opekané ze-
miaky, uhorka ● Klužská kapusta 
● Grécky šalát, pečivo ● Pečená 
ryba s bylinkami, mexická zeleni-
na ● Šúľance s makom ● Bageta s 
kuracím mäsom ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Bravčové stehno hutnícke, 
knedľa ● Hovädzí závitok hrádoc-
ký, ryža, šalát ● Bageta syrová.

Nedeľa
Polievka: mexická, pečivo.
● Pečená krkovička na cesnaku, 
zemiaky, cvikla ● Perkelt z mor-
čacieho mäsa, cestovina ● Bageta 
s pikantným mäsom.

Zdravím jesenným jedlom je tekvi-
ca. Poznáme ich niekoľko druhov. 
Aj chutia rôzne. Poznáme kríčkovú 
tekvicu, plazivú, špargľovú, bielu, 
žltú, zelenú tekvicu, okrasné deko-
račné a špeciálne tekvice.
   Nakoľko tekvica obsahuje až 90 
percent vody, množstvo vlákniny a 
kopu vitamínov, diétne jedlá z nej 
sú viac ako diétne a výživné a pri-
tom veľmi ľahko stráviteľné. Navy-
še tekvica detoxikuje organizmus, 
takže skutočne viac v jednom. Mô-
žete ju variť, piecť, zapekať, vyprá-
žať, používať ako hlavnú surovinu 
či prílohu. Ak máte chuť na čerstvé, 
ani v tom vám nič nebráni. Tekvico-
vé jadierka sú zas výbornou pochu-
tinou pre mlsné jazýčky. Zavárané, 
kvasené či mrazené tekvice využi-
jete na rýchle a jednoduché diétne 
jedlá kedykoľvek, nielen počas tek-
vicovej sezóny.

Nutričné hodnoty
100 gramov tekvice obsahuje: 6,5 g 
sacharidov, 1g bielkovín a 0,5 g 
vlákniny. 

Minerály: 
Draslík – 340 mg 
Fosfor – 44 mg 
Horčík – 12 mg 
Mangán – 0.125 mg 
Sodík – 1 mg 
Vápnik – 21 mg 
Zinok – 0.32 mg 
Železo – 0.8 mg

Vitamíny: 
Vitamín A – 0.426 mg 
Vitamín B1 – 0.05 mg 
Vitamín B2 – 0.11 mg 
Vitamín B3 – 0.6 mg 
Vitamín B5 – 0.298 mg 
Vitamín B6 – 0.061 mg 
Vitamín B9 – 16 mg 
Vitamín C – 9 mg 
Vitamín E – 0.4 mg 
Vitamín K – 1.1 µ

J e s e n n é  s t r a v o v a n i e
Je tu koniec augusta, prázdniny sa končia, dovolenkové leňošenie postupne nahrádzajú každodenné 
povinnosti a prichádza čas aj na zmenu jedálneho lístka. Naši predkovia dávno vedeli, že žiť v súlade s prírodou 
sa oplatí, a presne tak sa správali aj pri voľbe vhodných potravín, ktoré sa im odvďačili pevným zdravím a 
dobrou kondíciou. Ako napreduje vývoj, na to postupne zabúdame. Namiesto vekmi overených receptúr si 
vyberáme rýchlo pripraviteľné, trvanlivé a energeticky úplne chudobné, zato kaloricky výdatné pochúťky, 
ktoré prospievajú jedine zvýšeniu obratu obchodných reťazcov, ale nie nášmu zdraviu. Dokonca sa stravujeme 
„na behu“ v rámci celodenného maratónu. Naše zdravie si to však odnáša v plnej miere a preto je načase začať 
počúvať varovné signály skôr, ako bude nevyhnutné riešiť nakopené problémy. Zdravá strava pritom nemusí 
byť ani zložitá, ani náročná a už vôbec nie nedostupná. Zato dokáže vyriešiť nielen sezónne prechladnutia 
a nádchy či alergie, ale aj oveľa závažnejšie zdravotné problémy dnešnej uponáhľanej doby. Aké suroviny a 
potraviny voliť a aké menu preferovať, aby sme jesenné úskalia preskákali s celou kožou a čistým dýchaním?

1. Sezónne a čerstvé – nakoľko práve majú svoje 
obdobie dozrievania, sú zaručene čerstvé, a preto 
by mali byť základom zdravej stravy. Jeseň je bohatá 
na úrodu takmer každého druhu, preto využite 
jej rôznorodosť a pochutnajte si na jej aktuálnych 
pochúťkach.
2. Domáce a lokálne – často vozíme drevo do lesa a 
pritom ním zakrývame jahody, ktoré tam kvitnú. Často 
je to tak aj s exotickými plodinami, ktoré sú pre nás 
stále vzácne, a preto sa nimi kŕmime neuvedomujúc 
si, že možno práve odtiaľ fúka alergický a alergizujúci 
vietor. Každý organizmus je prispôsobený podmienkam 
a prostrediu, v ktorom vyrastal a sú mu prirodzené 
potraviny, ktoré vyrástli v rovnakých zemepisných 
šírkach. Prečo to teda nasilu meniť?
3. Ťažšie a obaľujúce – jesenná zdravá stravamôže byť 
práve v závislosti na chladnejšom počasí mastnejšia a 
sýtejšia ako tomu bolo počas letných horúčav, kedy nám 
bolo zaťažko stráviť aj čistú vodu. Práve daný tuk nám 
zabezpečí zahriatie a fungovanie počas nastávajúcich 
chladných dní.
4. Teplé a zahrievajúce – nakoľko potraviny na jeseň 
by nás mali zahriať a ochrániť pred sychravým počasím, 
nemôžu byť studené a mrazené. Teplé polievky, omáčky 
a kaše nastupujú svoju jesennú púť do základov 
obedového menu a vyhnúť sa im by bol hriech.
5. Jednoduché a neprekombinované – každá diéta 

hovorí o iných (ne)možných kombináciách potravín 
a ich vzájomnej interakcii. No odhliadnuc od toho a 
prihliadnuc na stravovanie našich predkov, krása je 
naozaj v jednoduchosti a pri zdravej strave to platí 
neustále. Nezaťažujme preto žalúdky až neuveriteľne 
prekombinovanými variáciami, ktoré v konečnom 
dôsledku pôsobia nielen na žalúdok, ale celé telo, 
často nevedomky nepriaznivo. Jednoduché jedlá s tou 
správnou šťavou dokážu dodať viac pozitívnej energie 
ako exoticky znejúce a vyzerajúce kúsky na tanieri.
6. Dostatočne tepelne spracované – jeseň je 
charakteristická chladom a vlhkom, preto by sme na ňu 
mali ísť protikladmi. Dlho varené tekuté potraviny sú 
v tomto období osožnejšie ako surové studené šaláty, 
ktoré účel zahriatia nesplnia.
7. Podporné koreniny – dosiahnuť optimálny pocit 
tepelnej pohody vám nepomôže len správne osadený 
krb, ale aj vhodne zvolené koreniny či už v jedlách alebo 
nápojoch. Ak viete ako na to, zázvorový čaj, klinčeky, 
škorica či muškátový oriešok sú malé zázraky z prírody, 
ktoré vyčarujú nielen peknú vôňu vianočného pečiva.
8. Podľa vlastnej telesnej konštitúcie – nemusíme 
siahať do véd ďalekého východu, aby sme pochopili, že 
každý sme iný a každý fungujeme na inom palive. Nie je 
preto chybou jesť ťažšie jedlá v správnom čase, pokiaľ 
si s nimi náš organizmus dokáže poradiť a celkovo sa 
cítime v rovnováhe. A nie je ani nepochopiteľné jesť 
ľahko a striedmo, pokiaľ nám to vyhovuje a práve 
vďaka tomu dokážeme fungovať naplno.

Tekvica

Tekvicová polievka:
Na 4 porcie potrebujete:
● 2 lyžice masla
● 1 na malé kocky pokrájanú cibu-
ľu
● 2 na malé kocky pokrájané mrk-
vy
● 1 na malé kocky pokrájané jabl-
ko
● 2 šálky upečenej oranžovej tek-
vice
● 1 lyžicu šalvie 
● 1 šálku smotany na varenie
● 3 šálky kuracieho vývaru
● soľ a čerstvo pomleté čierne ko-

renie
Rúru predhrejte na 200 
stupňov Celzia, tekvicu 
prepoľte, vyberte se-
mienka, ošúpte a pokrá-
jajte na kocky. Dajte do 
rúry na plechu vystlanom 
papierom na pečenie, 
pokvapkajte olivovým 
olejom a ochuťte soľou 
a čiernym korením. Pečte 
kým tekvica nezmäkne, 
no nemala by sa rozpa-

dávať – približne 20 minút. Nechajte 
vychladnúť. V hrnci roztopte maslo 
a opražte cibuľu, mrkvu, jablko, tek-
vicu a šalviu (okolo 8 až 10 minút). 
Dajte si pozor, maslo rýchlo prihára. 
Preložte do mixéra, urobte pyré, kto-
ré vráťte do hrnca a pridajte vývar. 
Nechajte 15 minút variť. Následne 
pridajte smotanu a varte ďalších päť 
minút tak, aby polievka nezovrela. 
Nakoniec dochuťte soľou a korením. 
Máte hotové výživné a zdravé jedlo, 
ktoré je ideálne v tomto období.

ešte jeden tip:
   Na polievku môžete použiť aj duži-
nu z tekvice. Vydlabete celé vnútro,  
vložíte do hrnca, nakrájate koreňovú 
zeleninu a všetko čo zvyknete dávať, 
keď pripravujete hovädziu polievku. 
Rozdiel je len ten, že všetko varíte 
naraz, pretože vývar budete mať ho-
tový, keď zmäkne zelenina.  Verte, že 
bude číry a hlavne zdravý. Môžu ho 
jesť aj konzumenti, ktorí sa  musia 
vystríhať mäsových vývarov. Do ho-
tového zavaríte rezance a nikto nez-
badá, že to nie je vývar z mäsa.

Zdroj: Trikostrav



vá nastúpila ako výpomoc za družstvo Valašského Meziříčí, kde sa 
nestratila a vytvorila si nový osobný rekord 447 bodov.
   Druhý turnaj 14. augusta sme odohrali v kolkárni vo Valašskom 
Meziříčí, kde sa hralo o trochu ťažšie, nakoľko každá dráha bola 
v niečom iná, čo sa odzrkadlilo aj na našich výkonoch. Ako prvý 
náš hráč nastúpil Ivan Malček, odohral len 90 hodov a potom bol 
pre zranenie striedaný Andrejom Balcom, spolu nahrali 465 bodov. 
Druhý nastúpil Filip Bánik, ktorý dosiahol 509 bodov a o lepší vý-
sledok ho pripravila jedna zle zahraná dráha (99 bodov). Tretím 
z nášho tímu bol kapitán Marek Švantner, ktorý hodil 502 bodov 
a posledná dráha bola odohraná bez koncentrácie, len 109 bodov. 
Našou poslednou hráčkou bola Natália Slamková, hodila 461 bodov, 

odohrala tri vyrovnané dráhy a ne-
dokázala sa prispôsobiť  trochu kri-
vej dráhe č. 2, na ktorej slabý výkon 
83 bodov ju stál lepšie celkové čís-
lo. V družstvách to znamenalo opäť 
bronzovú pozíciu, s výkonom 1937, 
len jeden kolok za druhým v po-
radí KK Pobedim (1938). Víťazom 
druhého turnaja sa stal Pelhřimov 
(2029) a na 4. mieste bolo Valašské 
Meziříčí(1904).
   Mimo súťaže nastúpili Andrej Bal-
co (436), Michaela Kánová (426) 
a Zuzana Lopušná (379).
   Letná príprava našich dorasten-
cov a žiakov pokračuje pravidel-
nými tréningmi a naplánovanými 
štyrmi turnajmi. Prvý bude 31. au-
gusta vo Vrútkach, druhý odohrá-

me doma 3. septembra, tretí 4. septembra v Pobedime a posledný 
11. septembra v Trstenej. Verím, že omladený tím bude priprave-
ný na novú sezónu a bude tvoriť super kolektív, s ktorým zažijeme 
nové úspechy.

   V dňoch 13. a 14. augusta v Čechách Kolkársky oddiel ŽP Šport 
Podbrezová reprezentovali Michaela Kánová, Zuzana Lopušná, Na-
tália Slamková, nový kapitán družstva Marek Švantner, Filip Bánik, 
Ivan Malček a Andrej Balco. 
   Naše družstvo dorastencov nastúpilo už v novom zložení, s tromi 
nováčikmi, nakoľko v tejto kategórii sme sa rozlúčili s oporami – ka-
pitánkou Michaelou Ďuricovou a Jankou Poliakovou. Obidve dovŕšili 
dorastenecký vek. Ďakujem im za všetko čo urobili pre tím a želám 
im veľa úspechov v extralige žien. 
   V prvý deň sme odohrali turnaj na kolkárni v Pelhřimove, v ktorom 
sa najlepšie darilo Filipovi Bánikovi (552 bodov). Marek Švantner 
dosiahol 507 bodov, Ivan Malček 457 a Andrej Balco v premiére 455 
bodov. V družstvách sme boli na 3. mieste, s celkovým výkonom 
1971. Zvíťazil Pelhřimov (2076), na 2. mieste bolo Valašské Meziříčí 
(1980), na 4. mieste KK Pobedim (1951). Mimo súťaže hrali Zuzana 
Lopušná (384) a Natália Slamková (512), ktorá podala krásny výkon 
a dosiahla nový osobný rekord. Ďalšia naša hráčka, Michaela Káno-

Spomienky
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Poďakovanie

   Aj tento rok sme si pripomenuli statočnosť ľudí, vojakov 
a partizánov, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní. 
V sobotu, 13. augusta 2016 sme sa stretli opäť v bývalej obci 
Kalište. 
   Do Kališťa v tento deň prišlo mnoho ľudí, ktorí si mohli po-
zrieť už len pozostatky domov a bývalú školu. Ide o jednu z 
mnohých obcí a osád, ktoré boli počas 2. svetovej vojny vypá-
lené, ale život v nej, ako jedinej dodnes nebol obnovený. 
   Program začínal pietnym aktom a príhovorom Róberta Fica, 
premiér SR. Zúčastnili sa ho podpredseda Vlády Slovenskej 
republiky Igor Pellegrini, poslanec Národnej rady SR Jaroslav 
Demian, primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, vystúpili Vojen-
ská hudba z Banskej Bystrice, spevácke a folklórne súbory a 

- Drahá, kúpil som ti nové... T1 - T4

„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srd-
ciach našich žije spomienkami.“
Dňa 29. augusta uplynie trinásť rokov odvte-
dy., ako nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec, starý a prastarý otec 

Juraj FAčKO z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname
...

„Milovali sme ju a ona milovala nás, tú lásku 
v našich srdciach nezničí ani čas.“
Dňa 2. septembra uplynie šesť rokov odvtedy, 
ako nás navždy opustila milovaná

Žofia MArKOVÁ z hornej Lehoty.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína
najbližšia rodina a známi
... 

„Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, dotĺklo 
srdce, ktoré sme milovali, zhasli oči, utíchol 
hlas, mal rád život a všetkých nás.“
Dňa 30. augusta uplynie osem rokov odvtedy, 
ako nás navždy opustil milovaný syn, otec, brat 
a strýko

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

...
Dňa 29. augusta si pripomenieme desiate vý-
ročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec a starý otec

Jozef GBÚr z Podbrezovej. 
S láskou a úctou spomínajú manželka

a synovia s rodinami
...

„Zastavil sa život, keď teba už niet, vždy ťa bu-
deme ľúbiť a vždy sa nám bude za tebou cnieť.
Dňa 26. augusta uplynie šesť rokov odvtedy, 
ako nás náhle opustil milovaný manžel, otec 
a starký

Martin rIDZOŇ z Lopeja. 
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka
a deti s rodinami

...
„Roky ubiehajú, ale v našich srdciach zostávaš. 
Tvoj odchod veľmi bolí všetkých, ktorí ťa radi 
mali a na teba nezabúdajú.“
Dňa 28. augusta uplynie dvanásť rokov odvte-
dy, ako nás opustil drahý manžel, otec, starý 
otec, brat a švagor

Jaroslav DANIeLIč z hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomínajú manželka Naďa, 

synovia Jaroslav, Marián, dcéra Danka s pria-
teľom Františkom, vnuci Jarko, Filipko, Ferko

a Jakubko, sestra Božka
...

Dňa 29. augusta si pripomenieme dvadsaťpäť 
rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milova-
ný manžel, drahý otec a starý otec

Miroslav DAučÍK zo Zámostia
S láskou a úctou spomínajú manželka,

dcéry s rodinami, vnúčatá a ostatná rodina
...

Dňa 30. augusta uplynú štyri roky odvtedy, ako 
nás navždy opustil milovaný manžel, otec, sta-
rý otec a nás dlhoročný kolega

Valter MITTerPAch z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra 

a syn s rodinami a bývalí spolupracovníci
...

„Odišla si bez rozlúčky, čo nikto nečakal. Už len 
kytičku ti na hrob môžeme dať, modlitbu tichú 
odriekať a s láskou spomínať.“
Dňa 8. septembra si pripomenieme tretie vý-
ročie úmrtia našej mamy, starej a prastarej 
mamy

Blanky FOGeLOVeJ z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, synovia,

vnúčatá, pravnúčatá, ostatná rodina.
...

Dňa 10. septembra uplynie osem rokov od-
vtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s milovanou 
manželkou, mamou a starou mamou a našou 
dlhoročnou kolegyňou

Silviou TOMčÍKOVOu z Brezna.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami ti-
chú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manžel,
dcéra a syn s rodinami

a bývalí spolupracovníci

512 bodov, to je nový osobný re-
kord aj pre Natáliu Slamkovú

Na turnajoch v Čechách dvakrát bronz

Stretnutie v Kališti Dychová hudba Železiarne Podbrezová. Predstavila sa pes-
trým repertoárom, ktorý tvorili polky, westernové pesničky,  
svadobná hudba..., pod taktovkou Jána Jenču a so spevákmi 
Martinou Škantárovou a Róbertom Hlaváčikom.

Autor:
PK z bočnej strany T2 neživá
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Nováčik Andrej Balco (10-ročný) si vytvoril v Pelhřimove osobný re-
kord 455 bodov.                                                                 Foto: V. Vadovič

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, pria-
teľom a susedom za odprevadenie na posled-
nej ceste nášho drahého manžela, otca, starké-
ho, prastarkého, brata a švagra

Jána KOchANA z Gašparova, 
ktorý nás opustil 16. augusta.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej 
hudbe Železiarní Podbrezová.

Manželka Margita, synovia Dušan,
Ľubomír a Peter s rodinami

B. Vadovič

e. Dekrétová
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Zdroj: FO ŽP Šport
 Futbal Muži A

M. Kozák
 Kolky muži

   Jubilejný 10. ročník medzinárod-
ného kolkárskeho turnaja ŽP CUP 
2016 sa konal v šesťdráhovej kolkár-
ni Domu športu ŽP v Podbrezovej. V 
súťaži družstiev dominovali domáci 
hráči pred družstvom maďarského 

Szegedu a prekvapením turnaja – 
Podbrezovskými legendami. V súťaži 
jednotlivcov sa v superfinále tešil z 
víťazstva domáci hráč Daniel Tepša, 
pred Norbertom Kissom, Milanom  
Jovetičom a Milanom Tomkom. Do 
dvanásťčlenného finále jednotlivcov 
sa podarilo postúpiť okrem Tepšu a 
Tomku, aj Kunovi, Vadovičovi, Pašia-
kovi a Kozákovi. Výsledky družstiev:
1. ŽP Šport Podbrezová A 3877, 2. 

Góly: 77. Krivák. ŽK: Breznanik, Kochan - Škutka, Peréz, DeMarco, Šimčák. 
Pred 1575 divákmi rozhodovali: Kráľovič – Vorel, Štrbo.
   Po štyroch veľmi dobrých výsledkoch z prvých štyroch kôl kázala Podbre-
zovej povinnosť doma tieto výkony proti Michalovciam aj potvrdiť. Dopredu 
bolo jasné, že to nebude nič jednoduché, čo sa aj potvrdilo, nakoľko aj vý-
chodoslovenský tím si  chcel odviesť tri body. Už v 11. minúte sa bývalý útoč-
ník Podbrezovej Dávid Škutka dostal k hlavičkovému zakončeniu a trafil brv-
no. Domáci hrozili najmä zo štandardných situácií, ktoré rozohrával zväčša 
Pablo Podio. Nebezpečne strieľal aj Miroslav Viazanko, no tesne nad a tak sa 
do kabín išlo za bezgólovej remízy. Po úvodných minútach druhého dejstva 
domáci zamkli svojho protivníka a vytvárala si zväčša pološance. Napríklad 
Patrik Vajda a jeho hlavička zo 62. minúty mali gólové parametre. Macej 
však udržal loptu pred čiarou. Striedajúci Breznanik pálil z diaľky veľmi tes-
ne brány o šesť minút neskôr. Tlak domácich vygradoval v 77. minúte, kedy 
najskôr Breznanik po rohu súperov neprepálil, ale následný center poslal na 
hlavu Jána Kriváka a ten poslal loptu za Maceja (1:0). Poistka mohla prísť 
v 85. minúte, kedy Turňa tvrdou ranou prevetral rukavice brankára hostí, 
ale ešte väčšiu možnosť mal Kochan z dorážky. Mieril to nahor, avšak jeden 
z obrancov Michaloviec vložil do zakončenia pred bránkovou čiarou hlavu. 
Domáci si napriek tomu záver postrážili a tretíkrát si v tejto sezóny pripísali 
tri body.
FO ŽP Šport: Kuciak – Turňa, Kostelný, Krivák, Djordjevič – Vajda, Podio – 
Viazanko, Kuzma (46. Kochan), Peševski (46. Šafranko) – Bernadina (64. 
Breznanik).

Víťazstvo domácim zabezpečil jediným gólom zápasu Ján Krivák.                                                Foto: A. Nociarová

Góly: 2´ Breznanik. ŽK: Pillár, Březina, Šulla, Kratochvíl - Kochan, Viazanko, Šafranko. Pred 1 645 divákmi 
rozhodovali: Sedlák - Lieskovský, Žákech.
   Duel sa ešte ani poriadne nezačal a hŕstka ľudí, čo na senickom štadióne fandila Podbrezovej, sa mohla 
hneď z úvodu tešiť. Situáciu dvoch na dvoch vyriešil Bernadina prihrávkou medzi obrancov na Breznanika 
do úniku na Šullu, no a skúsený záložník sa nemýlil (0:1). V dvanástej minúte Viazanko vnikol do šestnástky 
z krídla, ale jeho strelu Šulla vytesnil tak, že Bernadina sa k dorážke nedostal. O pár minút mohol pridať 
Breznanik svoj druhý gól, avšak parádny volej brankár Senice Šulla poslal končekmi prstov nad. Aj keď bola 
Podbrezová lepšia, domáci mohli trestať v úplnom závere prvého dejstva. Hlavička Kratochvíla však išla tes-
ne vedľa. Druhé dejstvo sa nieslo v o niečo väčšej aktivite Senice, ale paradoxne, do veľkých šancí sa nedos-
távala. Pozornej defenzíve „Železiarov“ sa darilo nepúšťať ofenzívnych hráčov na úplný dosah. Naopak, ob-
rovskú možnosť, svoju tretiu v stretnutí, mal Michal Breznanik, ktorý trafil žrď a dorážkou bránu tesne minul. 
Aj v šiestom kole Podbrezová získava tri body a stále pokračuje v skvelej jazde. Na druhý zápas tejto sezóny 
na súperovom ihrisku cestoval aj náš fanklub, ktorý aktívne a hlavne slušne celý čas chlapcov podporoval.
FO ŽP Šport: Kuciak – Turňa, Krivák, Kostelný, Djordjevič – Podio, Vajda – Viazanko (90+1. Pančík), Kochan 
(60. Kuzma), Breznanik (65. Šafranko) – Bernadina.

Autorom klubovej hymny je český hudobný skladateľ Ondřej Soukup (v strede), 
ktorému v prestávke zápasu s Michalovcami dres Futbalového oddielu ŽP Šport 
odovzdali – Ing. Július Kriváň, predseda Predstavenstva ŽP Šport a.s. a prezident 
futbalového klubu (zľava) a Ing. Jozef Marčok, riaditeľ ŽP Šport, a.s. (sprava). 

Foto: A. Nociarová

   Do nového ročníka najvyššej pohárovej súťaže Slovnaft Cupu sa prihlásilo 
až 202 futbalových klubov od prvej až po piatu ligovú úroveň. Náš tím, ako 
účastník Fortuna ligy, začínal až druhým kolom, v ktorom sa stretol s účastní-
kom tretej ligy Východ – 1.FK Svidník a postúpil do 3. kola. 

utorok, 9.8.2016, Svidník
Slovnaft cup, 2. kolo.

1. FK Svidník - ŽP Šport Podbrezová 0:5 (0:2)
Góly za ŽP: Bernadina 2, Kochan 2, Breznanik.
   Zápas Slovnaft Cup proti treťoligistovi zo Svidníka zvládlo naše mužstvo 
po všetkých stránkach k spokojnosti. Od začiatku až do konca sme diktovali 
tempo hry a aj bez Kupčíka, Viazanka, Djordjevića, Kuciaka a Rendla, jedno-
značne dokráčali do ďalšieho kola. Potešujúca je aj väčšia zápasová minutáž 
Mateja Kochana a Michala Breznanika, ktorí odohrali celý druhý polčas.
FO ŽP Šport: Lukáč – Magda, Krivák, Kostelný, Turňa, Podio, Kuzma (46´ 
Duda), Kochan, Peševski (46´ Breznanik), Bernadina (57´ Pančík), Šafranko.

ŽP CUP 2016, superfinalisti zľava: Milan TOMKA (KO ŽP), Milan JOVETIĆ, Daniel 
TEPŠA (KO ŽP), Norbert Kiss objektívom I. Kardhordovej

ŽP CUP ovládla Podbrezová a Tepša
Alabárdos Szeged 3820, 3. Podbrezo-
vá legendy 3705, 4. KK Zaprešić 3646, 
5. Borac Banja Luka 3561, 6. ŽP Šport 
Podbrezová B 3524, 7. Výber kva-
lifikácie 3479, 8. Makpetrol Skopje 
3441, 9. Plitvice 3425.

Zostavy družstiev:
Podbrezovské legendy: Radoslav 
Foltín, Jozef Pešta, Jozef Petráš, Pe-
ter Marček, Pavel Paulečko a Jaroslav 
Truska.
Kvalifikácia: Rostislav Gorecký, Mi-
chal Babčan, Milan Kováč, Peter Ma-
gala, Tibor Varga a Nikola Lakovič.
V súťaži jednotlivcov zo šesťdesia-
tich štartujúcich 32 hráčov prekonalo 
600 bodovú hranicu, na postup do 

dvanásťčlenného finále bolo potreb-
ných 633 bodov. Najlepším hráčom 
20. augusta bol Radoslav Fotlín, zva-
lil 689 bodov. V nedeľňajšom finále 
opätovne padali kvalitné výkony - v 
kombinácií sa podarilo prebojovať do 
superfinále Milanovi Tomkovi, Nor-
bertovi Kissovi, Milanovi Jovetičovi a 
Danielovi Tepšovi.
Výsledky po finále:
1. Milan Tomka 680+672 =1352, 2. 
Norbert Kiss 652+676 = 1328, 3. Da-
niel Tepša 659+660 = 1319, 4. Milan 
Jovetič 651+655 = 1306, 5. Erik Kuna 
637+648 = 1285, 6. Radoslav Fol-
tín 689+580 = 1279, 7. Jozef Pešta 
649+626 = 1275, 8. Bystrík Vadovič 
635+627 = 1262, 9. Martin Kozák 
633+627 = 1260, 10. Igor Kovačič 
650+601 = 1251, 11. Robert Ernješi 
647+596 = 1243, 12. Tomáš Pašiak 
634+594= 1228.
V superfinále sa hralo od nuly a 
najlepší výkon podal domáci Daniel 
Tepša, zvalil 656 bodov a stal sa po 
prvýkrát víťazom tohto turnaja. Ďalší 
podbrezovský hráč Milan Tomka zva-
lil 618 bodov a skončil štvrtý.
Výsledky superfinále:
1. Daniel Tepša 656, 2. Norbert Kiss 
645, 3. Milan Jovetič 633, 4. Milan 
Tomka 618.

Slovnaft Cup 2016/2017

S MICHALOVCAMI
Sobota, 13. august 2016, Zelpo aréna Podbrezová

Fortuna liga, 5. kolo
FO ŽP Šport Podbrezová - MFK Zemplín Michalovce 1:0 (0:0)

SO SENICOU
Sobota, 20. august 2016, Senica

Fortuna liga, 6. kolo
FK Senica - FO ŽP Šport Podbrezová 0:1 (0:1)


