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Po voľbách člena Dozornej rady ŽP
Na 23. valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 22. júna 2015, došlo k zmene stanov 
spoločnosti, na základe ktorej sa počet členov Dozornej rady ŽP zmenil zo šesť na 
deväť. Aby bol zachovaný princíp dvojtretinovej voľby valným zhromaždením a jed-
notretinovej voľby zamestnancami, uskutočnili sa v dňoch  28. až 30. októbra 2015 
voľby člena Dozornej rady ŽP voleného zamestnancami. Volieb sa zúčastnilo 1 935 
zamestnancov, čo predstavuje 70,69 percenta všetkých voličov. Z 1 935 odovzdaných 
hlasovacích lístkov bolo platných 1 888 a neplatných 47.  Kandidátka Soňa Lopušná 
navrhnutá odborovou organizáciou  získala  53,07 percenta platných hlasov a tak bola 
zvolená ako deviata členka Dozornej rady ŽP.  ok

Pozývame vás do ZELPO ARÉNY na futbalový zápas Fortuna ligy FO ŽP ŠPORT – ViOn Zlaté Moravce 7. novembra 2015 o 17. hodine.
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Víťazstvo 
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Voľby člena Dozornej rady ŽP objektívom I. Kardhordovej

Jesennú idylku v prekrásne sfarbenej prírode si nevychutnávajú len dospelí. 
Babie leto má svoje čaro aj pre naše deti. Využite ešte posledné dni jesene 
a vyjdite si do lesa či do parku, urobte radosť svojim ratolestiam. Niekedy 
im na dobrú zábavku stačí aj tak málo...

Naša lokomotíva T 419.1501 po návrate z generálnej opravy, ktorú zabez-
pečila  Zvolenská obchodná spoločnosť  Zvolen s.r.o. v Železničných opra-
vovniach a strojárňach Zvolen, a.s. To,  že od ostatnej generálnej opravy 
uplynulo pätnásť rokov, svedčí o opatere dobrými hospodármi.

Foto: A. Nociarová

Zemetrasenie sme pocítili aj my 
V utorok, 3. novembra 2015, pocítili mnohí aj v našej ak-
ciovej spoločnosti tesne po 14. hodine otras a následnú 
tlakovú vlnu. Trvalo to len okamih, ale stačil na to, aby 
všetkých poriadne vydesil. Mali sme pocit, že sa stalo 
niečo zlé vo fabrike, ale postupne prichádzali správy 
aj z okolia a v aktualitách internetu sme sa dozvedeli 
o pár minút, že seizmické stanice Slovenskej národnej 
siete seizmických staníc zaznamenali zemetrasenie 
s lokálnou magnitúdou 3,2, ktoré zasiahlo oblasť me-
dzi Brusnom a Breznom. Za epicentrum označili obec 
Predajná.  ok



* naša anketa * naša anketa * naša anketa * naša anketa * naša anketa * naša anketa *

PODBREZOVAN 22/2015STRANA 2

Dňa 30. októbra 2015 navští-
vili Hutnícke múzeum  ŽP a 
oceliareň učitelia z Vítkovickej 
strednej priemyselnej školy 
v Ostrave. V rámci tematic-
kého projektu „Vzdelávanie 
pre konkurencieschopnosť“, 
vyhláseného Ministerstvom 
školstva, mládeže a telový-
chovy ČR, v týždni od 26. do 
30. októbra získavali poznatky 
v našich súkromných školách. 
Na základe úloh vytýčených 
projektom si mali možnosť vy-
brať ľubovoľne strednú školu 
v Európskej únii, z ktorej by 
získali nové poznatky v pros-
pech  výučby vo svojej škole. 
Vybrali si Súkromnú stred-
nú odbornú školu hutnícku 
v Podbrezovej. „Prečo práve 
tú našu?“, otázku sme smero-
vali Mgr. Milene Hovorkovej, 
zástupkyni riaditeľky Vítkovic-
kej strednej priemyselnej ško-
ly pre teoretické vyučovanie:
  - Projekt bol schválený v júli 
na veľmi krátky čas, do decem-
bra tohto roku a preto by bolo 
logické konštatovať, že pre nás 
bolo jednoduché vybrať si školu 
na Slovensku. Naše školy však 

Pedagógovia z Vítkovickej strednej priemyselnej školy na návšteve v Podbrezovej

„Naše školy spája aj niečo iné...“
spája aj niečo iné. Sú-
kromná stredná od-
borná škola hutnícka 
Železiarní Podbrezo-
vá vznikla v roku 2003 
a na základe dobrých 
vzťahov generálnych 
riaditeľov spoločností 
Vítkovice a.s. Ing. J. 
Světlíka a ŽP a.s. Ing. V. Sotáka 
bola Stredná priemyselná škola 
strojárska vo Vítkoviciach budo-
vaná premenou pôvodnej školy 
podľa vzoru podbrezovských 
súkromných škôl  a funguje ako 
firemná od roku 2009.
Vítkovice, ktorých vznik sia-
ha na začiatok devätnásteho 
storočia, majú veľmi bohatú 
históriu. Aká je história výuč-
by učňovského dorastu?
  - Začiatky organizovanej vý-
učby dorastu siahajú do druhej 
polovice devätnásteho storo-
čia. Škola vznikla v 60. rokoch 
dvadsiateho storočia. Tá his-
tória je podobná, ako v Pod-
brezovej. V časoch socializmu 
patrila škola Vítkoviciam, v roku 

1991 bola delimito-
vaná. Škola sa stala 
štátnou, jej názov sa 
veľakrát zmenil, raz 
to bolo Stredné od-
borné učilište, potom 
Stredná odborná ško-
la technická. V roku 
2009 sme boli Vítko-

vická stredná priemyselná škola 
a gymnázium, v roku 2014 sa 
gymnázium od nás oddelilo. Na-
ša škola má dnes zhruba 1200 
žiakov, 60 učiteľov teoretického 
vyučovania a 40 učiteľov praktic-
kého vyučovania.
Ako súkromná škola fungu-
jete už siedmy školský rok. 
Ste najväčšia súkromná škola 
zameraná na technické odbory 
v Čechách. Na Slovensku záu-
jem o technické odbory klesá, 
ako je to  u vás?
   - Každý rok nastupuje okolo 
štyristo prvákov a záujem o stro-
járske odbory rastie. Je síce 
pravda, že každoročne okolo 
stovky žiakov odbudne z rôznych 
dôvodov, ale s náborom problém 

nemáme. Ponúkame študijné 
odbory štvorročné s maturitou, 
preferovanými sú strojárstvo, 
mechanik nastavovač, mechanik 
mechatronik, mechanik strojov 
a zariadení. Ďalej ponúkame 
ekonomiku a podnikanie, hutník 
operátor a mechanik elektro-
technik. V trojročných učebných 
odboroch, kde štúdium končí 
prevzatím výučného listu, otvá-
rame preferované odbory, stroj-

učebne, učebňa metrológie je 
skutočne na špičkovej úrovni. 
My však potrebujeme odborných 
učební okolo šesťdesiat, máme 
vlastné dielne, obrábacie stroje, 
CNC stroje, frézky, zámočníc-
ke dielne, elektrodielne, dielne 
pre automatizáciu a reguláciu... 
Z Regionálneho operačného 
systému sme získali niekoľko 
miliónov korún,  vybavili sme 
dielne, ale neostalo nám na teo-
retické vyučovanie. Našu pozor-
nosť upútal systém plánovania 
investícií vo vašej škole. Páči 

ný mechanik a obrábač kovov. 
Ďalej ponúkame odbory stolár, 
mechanik opravár motorových 
vozidiel, elektrikár slaboprúd 
aj silnoprúd. Našim benefitom 
pre žiakov je garancia zamest-
nania v preferovaných  odbo-
roch. Poskytujeme prospechové 
štipendium v závislosti na štu-
dijných výsledkoch  a dcérske 
spoločnosti si vyberajú už po 
prvom ročníku potenciálnych za-
mestnancov, ktorí môžu poberať 
firemné štipendium.
Zajtra končíte svoju misiu 
v Podbrezovej. S akými poz-
natkami sa budete lúčiť s na-
šou školou? 
  - Našu pozornosť upútalo naj-
mä materiálne vybavenie vašej 
školy. My s tým máme obrovský 
problém. Obdivovali sme vy-
bavenie vašich dielní, odborné 

sa nám, ako na základe neho 
pribúdajú každoročne postupne 
nové zariadenia, ktoré skvalitňu-
jú vyučovací proces i praktickú 
výučbu. Našim učiteľom sa tu 
veľmi páči a najradšej by tu zo-
stali učiť.
Pracovať v školstve je dnes 
zložité tak na Slovensku, ako 
i v Čechách. Čo by pomohlo 
situáciu riešiť?
  - Potrebovali by sme, aby zo 
štátu šlo viac peňazí na školstvo, 
aby ho nemusela fabrika v tomto 
smere suplovať. Materiálovo 
- technické vybavenie školy je 
veľmi dôležité. Zatiaľ nás môže 
spoločne tešiť len to, že väč-
ším problémom by bolo, keby 
sme nemali schopných učiteľov. 
Ale my ich máme, preto hľadím 
do budúcnosti pozitívne.

O. Kleinová + foto

Čo by ste si radi prečítali vo vianočnom čísle novín? Zhovárala sa: O. Kleinová
Foto: V. Kúkolová

Eduard PROKOPEC, 
valcovňa rúr
  - Potešilo by určite niečo pov-
zbudivé, napríklad že máme veľa 
zákaziek..., v čase vianočnom 
sa žiada aj trochu zábavy, takže 
možno by sa mal vo sviatočnom 
čísle novín objaviť nejaký veselý 
príbeh, či dobré vtipy. Skrátka 
niečo, čo pôsobí pozitívne a čo 
nás dokáže rozveseliť.

Dušan ŠVANTNER, 
valcovňa rúr
  - Podbrezovan čítam a nemám k ne-
mu pripomienky. Vo vianočnom čísle, 
ktoré pôsobí sviatočným dojmom, by 
mali byť len žánre, ktoré nás  potešia. 
Napríklad by tam mali byť vtipy, neja-
ká krížovka, skrátka niečo zábavné. 
Možno by sa hodilo niečo z vianoč-
ných tradícií vo svete, ale poteší aj 
dobrá správa o pribúdaní zákaziek.

Jana ŠIMKOVÁ, 
valcovňa rúr
  - Podbrezovan čítam pravidelne 
a veru nemám žiadne pripomienky 
ani k sviatočnému číslu, ktoré vychá-
dza na konci roka vo farebnom pre-
vedení. Nič by som v ňom nemenila, 
všetko sa mi tam páči. Ak už, tak 
možno by tam malo byť viac  zábav-
ných žánrov, ako sú vtipy či kresby, 
skrátka niečo čo nás rozveselí. 

Anton PREČUCH, 
ťaháreň rúr
  - Čítam Podbrezovan, aj ten 
vianočný si rád pozriem. Poteší 
ma, keď tam bude niečo z na-
šich zvykov, aj recepty, či nejaké 
životné príbehy. Určite tam musí 
byť krížovka, ale hádam aj vtipy. 
Dnes je veru doba zložitá a preto 
treba myslieť pozitívne a sem – 
tam sa aj zasmiať.

Miroslav CIPCIAR 
ťaháreň rúr 
  - No, ja by som si v Podbrezo-
vane rád našiel sudoku. Iste by 
sa tomu potešili aj iní čitatelia. 
Ale mohlo by tam byť aj niečo 
z bežného života zamestnancov, 
možno rodinný príbeh, ktorý by 
upútal. Na Vianoce sú ľudia k se-
be lepší, možno by zaujala aj výz-
va, že niekomu treba pomôcť...

Foto: J. Čief
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Začiatok roka bol pre vás zloži-
tý vzhľadom na prípravy na pre-
sun výroby a sídla spoločnosti. 
Ako ste to zvládli z dnešného 
pohľadu?
  - Presun výroby bol 
postupný a dôsledne 
naplánovaný. S jeho 
realizáciou sme začali 
už v polovici minulého 
roku. Ťažisko presunu 
sme zvolili na prelom 
rokov, z dôvodu že 
v tomto období sme 
mohli odstaviť a premiestniť väč-
šinu strojných zariadení s mini-
malizáciou dopadu na výrobu. 
Za zmienku stojí fakt, že presun 
prevádzky sme realizovali počas 
plnej výroby a preto dodržanie 
harmonogramu presťahovania 
bolo kľúčové. V decembri a januá-
ri sme premiestnili všetky kľúčové 
ťažné stolice. V priebehu februára 
a marca sme dokončovali presun 
niektorých úpravárenských liniek. 
V závere marca sme finišovali 
s uvoľňovaním a odovzdávaním 
starých prenajatých výrobných 
priestorov,  čo sa nám nakoniec 
podarilo tiež podľa plánu – do 
konca marca 2015.
Ako hodnotíte v tomto smere 
spoluprácu s materskou spo-
ločnosťou?  
 - Naša úloha premiestnenia vý-
roby bola od začiatku veľmi ambi-
ciózna a to najmä v tom, že sme 
obchodný plán Transmesy na rok 
2015 postavili na úroveň rekordu, 
aj napriek značným výpadkom vý-
roby, ktoré sme očakávali v prvej 
polovici roka. Pri zostavovaní 
tohto plánu sme sa opierali hlav-

S Ing. Tomášom Bevilaquom, 
asistentom generálneho riaditeľa spoločnosti Transmesa

ne o dve skutočnosti.  Na jednej 
strane o náš sklad hotovej výroby, 
kde máme zásoby  štandardných 
výrobkov na niekoľko mesiacov 

vopred a na druhej 
strane sme počítali s 
pomocou zo strany ŽP.  
V závere roka  2014 
a v roku 2015 sme 
výrazne zvýšili podiel 
nákupu tovaru zo ŽP. 
V období január – au-
gust 2015 Transmesa 
nakúpila zo ŽP rekord-

ných 2300 ton presných rúr.
   Vďaka vynikajúcej spolupráci 
ťahárne rúr a Pipex-u Slovakia  
s Transmesou  sa nám podarilo 
zabezpečiť dodávky pre všetkých 
našich zákazníkov včas a v po-
žadovanej kvalite. O tom,  že 
vzájomná spolupráca fungovala 
veľmi dobre, svedčí aj fakt, že v 
komplikovanom období presunu 
sme nestratili ani jediného zá-
kazníka, práve naopak, podarilo 
sa nám otvoriť dvere k viacerým 
novým. 
   Dovoľte mi aj touto cestou sa eš-
te raz poďakovať všetkým zamest-
nancom ťahárne rúr a Pipex-u
Slovakia za pozitívny prístup 
v tomto pre nás náročnom a zlo-
žitom období.
Ako hodnotíte uplynulých 
takmer sedem mesiacov v no-
vom sídle spoločnosti?
  - Týchto sedem mesiacov mô-
žeme pokojne rozdeliť na dve 
etapy. Od marca do júla 2015 
sme si overovali ako funguje nové 
usporiadanie výroby, aké špecifi-
ká so sebou prináša – rozdielne 
plánovanie výroby, aký je opti-

málny výrobný mix a samozrejme 
sme odhalili aj skryté nedostatky. 
Slabé miesta boli v priebehu au-
gusta 2015 počas plánovanej ce-
lozávodnej dovolenky odstránené 
(pridanie jednej ťažnej stolice do 
linky BEC 1 – BEC 2, úprava do-
pravníkového systému, pridanie 
skladovacích jednotiek) tak, aby 
nová prevádzka bola čo najefek-
tívnejšia a spĺňala všetky naše 
požiadavky.
    Od septembra 2015 prevádz-
ka v novom sídle firmy,  Arenys  
de Mar,  funguje podľa našich 
očakávaní. Úroveň výroby v sep-
tembri a októbri ešte mierne za-
ostávala za našimi plánmi, ale 
predpokladáme, že od novembra 
úroveň výroby dosiahne 100 per-
cent plánovaných výrobných ka-

pacít. Presťahovanie spoločnosti 
prinieslo veľa pozitívnych zmien 
v oblasti výroby,  zároveň zlepšilo 
pracovné prostredie všetkým 
zamestnancom. Pôvodná hala, aj 
kancelárske priestory v prevádz-
ke Prémia de Mar už neboli vo 
vyhovujúcom stave. Myslím si, 
že môžem povedať za všetkých 
zamestnancov Transmesy, že 
so zmenou sme veľmi spokojní, 
a zároveň hrdí,  že sme mali 
možnosť podieľať sa na tomto 
významnom kroku pre celú našu 
akciovú spoločnosť.
Čo vás čaká do konca roka?
  - V tomto roku máme v Trans-
mese naplánovanú ešte jednu 
veľmi dôležitú zmenu. V decembri 
zavádzame do skúšobnej pre-
vádzky nový informačný systém 

od firmy ABAS, ktorý nahradí  
doposiaľ používaný program. 
Zmena sa dotkne úplne všetkých 
zamestnancov, od operátorov 
strojných zariadení  cez technic-
kých zamestnancov  výroby až 
po zamestnancov obchodného 
či finančného oddelenia. Od tejto 
zmeny očakávame zefektívnenie 
pracovných postupov a tým aj 
úsporu času.
   Rok 2015 by mala Transmesa 
uzavrieť podľa plánov, dokonca 
očakávame ich mierne preko-
nanie v oblasti obratu a zisko-
vosti. Vezmúc do úvahy všetky 
zmeny realizované vo výrobe, 
ale aj externé okolnosti na trhu, 
považujeme tento výsledok za 
veľmi pozitívny. 

O. Kleinová

Tata Steel a univerzita v Swansea 
vyvíjajú v rámci spoločného výskumné-
ho projektu technológiu, ktorá doká-
že CO2,   ako vedľajší produkt výroby 
ocele,  účelne využiť. Vedci analyzu-
jú v Port Talbote vo Walese v areáli 
oceliarne Tata Steel spôsoby, ako by 
prírodné riasy mohli využiť CO2 ako 
potravu pre svoj rast. Projekt je pod-
porovaný Európskou úniou. Experti zo 
siedmich zemí Európskej únie zisťujú 
možné výhody rias ako trvalého zdroja 
energie budúcnosti.

...
Nie je tajomstvom, že Thyssen Krupp  
pomaly, ale isto  nadväzuje na svoju sta-
rú silu. Essenský koncern dosiahol už 
v druhom štvrťroku najlepšie štvrťročné 
výsledky za posledného tri a pol roka. 
Investorom sľubuje operatívny (očis-
tený Ebit) medzi 1,6 až 1,7 miliardami 
eur. Zlepšenie operatívneho výsledku 
by podľa analytikov mohlo prísť opäť 
z obchodu s výťahmi. Divízia Elevator 
už zlepšuje výsledky a marže, celkom 
10 kvartálov po sebe a je najdôleži-
tejším tvorcom zisku koncernu. Ale aj 
európsky obchod s oceľou je opäť na 
zvyšujúcom sa kurze, ktorý sa opiera 
o nízke ceny železnej rudy a znižovanie 
nákladov v oceliarenskej divízii.  

(Svět o oceli)

Čaká nás ešte jedna dôležitá zmena

Úsek nad prechodom na Štiavničke 
v deň výluky

Práce na montážnom poli koľajovej dopravy v starom závode, kde boli v predpríprave kompletizované podvaly 
so železničnými koľajnicami.  Foto: A. Nociarová 

   Na základe každoročnej kontroly vnútropodnikovej že-
lezničnej vlečky a určení najhoršieho úseku železničného 
zvršku sa v týchto dňoch uskutočňuje generálna oprava 
koľají, ktoré spájajú starý s novým závodom. Úsek je 
dlhý 198 metrov, od prechodu na Štiavničke k bráne 
v novom závode. „Pre nás generálna oprava začala 3. 
novembra 2015 výlukou na vnútropodnikovej vlečke, 
počas ktorej externá firma ERPOS, s.r.o. Žilina vymení 
po častiach každý deň vo výlukových blokoch od 7. do 
17. hodiny tridsaťmetrovú  časť koľaje daného úseku. 
V minulom týždni pracovníci externej firmy na našom 
montážnom poli uskutočnili všetky  prípravné práce 
(nové podvaly, na ktoré montovali železničné koľajnice). 

Zo sveta
ocele

Spolu s výlukou sa dnes objavili 
aj ďalšie mechanizmy - žeriavy 
na vytrhávanie opotrebovaných 
koľajových párov. Po odstránení 
starých koľajníc a podvalov bude 
nasledovať vyčistenie koľajového 
lôžka, na ktoré budú položené no-
vé koľajnice. Predpokladaná doba 
výluky by nemala trvať dlhšie ako 
do 17. novembra 2015. Verím, že 
nielen ústretovosť externej firmy – 
pracovať aj počas víkendov, ale aj 
priaznivé počasie prispejú k bez-
problémovému ukončeniu gene-
rálnej opravy,“ povedal Ing. Jozef 
Siman, prevádzkovo-technický 
zamestnanec koľajovej dopravy.  

(vk)

Generálka koľají medzi starým a novým závodom



   Tých, ktorí už mali 
odber krvi za sebou 
sme sa opýtali, čo ich 
motivovalo k tomuto 
kroku. „Krv som daro-
val po prvý raz s tým, že 
som chcel pomôcť ľudom, ktorí to potre-
bujú. Po odbere nepociťujem žiadne prob-
lémy a som spokojný aj s prístupom zdra-
votníkov z transfúznej stanice,“ povedal 
Matej Pavúk zo IV. B triedy SSOŠH ŽP. 
   Skúsenejší bol už Ma-
tej Pavlovský, žiak V.C 
triedy SSOŠH ŽP, ktorý 
nám prezradil: „...je to 
už po piaty raz, čo som 
daroval krv a od začiatku 
sú to odbery organizované našimi školami. 
Pokračujem v rodinnej tradícii, ktorú začal 
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Iná forma vzdelávania...

Európsky týždeň bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci je najväčším podu-
jatím svojho druhu zameraným na zvy-
šovanie informovanosti o aspektoch 
zdravia pri práci. Jeho cieľom je pri-
spievať k zlepšovaniu bezpečnosti a 
ochrany zdravia na pracoviskách v 
Európe. Tento rok pripadol na dni od 
19. do 23. októbra 2015.
  Tridsaťosem študentov a päť vyučujúcich 
Súkromnej strednej odbornej školy hutníc-
kej ŽP svoje vzdelávanie preto 23. októbra 
obohatili prednáškou  Ing. Jaroslava Iva-
niča, zamestnanca Inšpektorátu práce 
Banská Bystrica z oddelenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. Na prednášku 
spojenú s besedou využili klubovňu vyba-
venú potrebnou informačno-komunikač-
nou technikou. Ing. Ivanič svoje vystúpenie 
začal prezentáciou „Zákona o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní“, po-

mocou ktorého, podľa našej legislatívy, 
je možné brániť sa pri nelegálnej práci. 
Oboznámenie sa s uvedeným zákonom 
bolo doplnené o príklady z kontrol, ktoré 
sa udiali v našom kraji. 
  Beseda pokračovala prezentáciou  Z.z.,  
vyhlášky č. 508/2009, s čím sa naši štu-
denti stretávajú na vyučovaní v predmete 
elektrotechnická spôsobilosť a odborný 
výcvik v poslednom ročníku svojho štúdia, 
v odboroch so zameraním na elektro-
techniku. Po záverečných maturitných 
skúškach si majú možnosť urobiť aj skúšky  
z overenia odbornej spôsobilosti a po ich 
úspešnom absolvovaní získajú Osvedče-
nie § 21 Elektrotechnik.
  Prednáška bola realizovaná zaujímavou 
a pútavou formou. Ing. Ivaničovi ďakujeme 
za vysoko odbornú prezentáciu a výklad 
danej legislatívy.

Ing. Lucia Vojčíková

i.tran., s.r.o.

Spoločnosť I. TRAN., s.r.o., Turzovka, organizuje  
predvianočný predaj oblečenia za zvýhodnené 
ceny pre zamestnancov Železiarní Podbrezová 
a.s., ktorý sa uskutoční 16. novembra 2015  od 
10. do 17. hodiny v priestoroch telocvične na 
Štiavničke.

Sortiment nových modelov: 
● funkčné termo oblečenie letné a zimné (tielka, 
tričká, spodky) pre deti a dospelých,
● dámske luxusné tričká, 
● čiapky, šály, rukavice pre deti a dospelých, 
● termo čiapky, termo čelenky.

Kvalita výrobkov je potvrdená viacerými získaný-
mi oceneniami, certifikátom Oeko – Tex® Stan-
dard 100 číslo 62058, certifikátom ISO 9001:2008 a 
v sortimente pyžamá pre deti i dospelých.

Tešíme sa na vašu návštevu!

Kontakt: 0903 289 990

„Vyhrň rukáv a daruj krv!“
  Aj v tomto školskom roku sa študenti spolu s pedagogickými pracovníkmi 
a ďalšími dobrovoľníkmi zúčastnili kampane Študentská kvapka krvi. V klubovni 
Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného gymnázia ŽP sa 
2. novembra 2015 stretli s pracovníkmi výjazdovej jednotky Národnej transfúznej 
stanice z Banskej Bystrice. Z prihlásených 36  sa odberu mohlo zúčastniť 28, 
z toho po prvýkrát krv darovalo 13 žiakov. 

môj starký. Je držiteľom niekoľkých plakiet, 
a tak ako on, aj ja chcem pomáhať tým, 
ktorí potrebujú moju krvnú skupinu.“ 
   Vo svojej bývalej stred-
nej škole dnes odber 
absolvovala aj študent-
ka Pedagogickej fakulty 
UMB v Banskej Bystrici 
Zuzana Hiadlovská. Aj 
ona začala s darcov-
stvom krvi v Súkromnom gymnáziu ŽP. 
„Počas vysokoškolského štúdia som si 
nenašla čas darovať krv v Banskej Bystrici. 
Nakoľko bývam v Hornej Lehote a dnes 
mám voľný deň, rozhodla som sa zúčast-
niť odberu v mojej bývalej strednej škole. 
A dôvod je stály – vykonať dobrý skutok 
a pomôcť iným.“ 

(vk)

Foto: I. Kardhordová
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Predstavujeme našich spolupracovníkov s netradičnými koníčkami

Milan PATÁK, chovateľ holubov
náš spolupracovník z dcérskej spoločnosti ŽP EKO QELET - pobočka Nitra 

Prečo práve holuby? Čo vás viedlo 
k takému koníčku?
  - Priviedli ma k tomu kamaráti. Vtedy 
nebola doba počítačov, tabletov, smart-
fónov. Cez zimu sme hrávali hokej, v le-
te sme sa venovali holubom a futbalu. 
Prečo práve holuby? Fascinovali ma 
ich prílety z pretekov a veľké športové 
výkony, nakoľko aj ja som bol športovec. 
Odkedy sa tomu venujete? Podporu-
je vás v tom aj rodina?
  - Venujem sa im od svojich deviatich, 
takže už päťdesiat rokov. Prvý holubník 
mi postavil otec v malej obci Veľká 
Dolina pri Nitre. Holuby som dostal od 
miestnych chovateľov. Do súťaží sa za-
pájam od štrnástich rokov. V pätnástom 
roku som odišiel do školy do Karlových 
Varov a s bratom Vladimírom, ktorý 
tam žil, sme už o rok na to „vylietali“ 
majstra okresu. Po vojne, ktorú som 
absolvoval v Brne, kde som sa zozná-
mil s viacerými moravskými chovateľmi, 
som sa vrátil na Slovensko a začal som 
znova vo Veľkej Doline chovať holuby. 
Výsledky boli slušné, „lietal“ som dobre 
aj v rámci okresu a vo viacerých klu-
boch som bol majstrom. V roku 2000 
som vycestoval do Izraela za prácou, 
kde som bol jeden rok a prerušil som 
chovateľskú činnosť na dvanásť rokov. 

Keďže moja láska k holubom bola sil-
nejšia ako ja, opäť som s tým začal. 
Presťahoval som sa do Dražoviec, 
kde v súčasnosti žijem so svojou rodi-
nou, ktorá ma v mojom koníčku veľmi 
podporuje. Pomáhajú mi s evidenciou 
a starostlivosťou o holuby. Keďže pra-
cujem šesť dní v týždni, prešiel som na 
kategóriu mláďat, s ktorými sa preteká 
iba šesť týždňov, od au-
gusta do konca septem-
bra. Moja manželka musí 
často vstávať aj o hodinu 
skôr, pretože holuby treba 
trénovať. 
Čo to obnáša?
  - Každý holub je chovaný 
špičkovým krmivom, vita-
mínmi a niekoľkokrát očko-
vaný. Počas sezóny je preliečovaný. Už 
vo februári začína párenie holubov. Do 
konca mája odchovám koľko sa podarí 
a to sú moji pretekári. Neskoršie mlá-
ďatá sa totiž nevyvinú tak, aby zvládli 
ťažké preteky. S tréningom začíname, 
keď majú dva a pol mesiaca. 
Ako prebieha tréning?
  - Tréning začína skoro ráno. Nachytám 
holuby do klietok, vyveziem ich aj de-
siatky kilometrov a vypúšťam na cestu 
domov. Doma zapnem počítať, takže 

mám prehľad, koľko im trvala cesta. 
Vďaka tomu viem posúdiť ich formu. Vo 
výletníku máme obdobné snímače, ako 
sú v obchode pri pokladni. Každý holub 
má na nohe čip a na druhej krúžok. Pri 
prechode do holubníka konštatovacie 
zariadenie zosníma čas príletu a číslo 
holuba.
Dosiahli ste už aj úspechy, ten naj-
väčší len nedávno. Prezradíte nám 
o tom niečo?
  - Byť majstrom Slovenska je naozaj 
úspech, o ktorom snívajú všetci holubá-
ri. Málokomu sa to však podarí. V prvom 

rade je dôležité mať genetic-
ky kvalitné holuby. Iba víťazi 
plodia víťazov. Pred tridsiati-
mi rokmi som mal holandské 
holuby, ktoré boli v tej dobe 
neskutočne kvalitné. Teraz 
mám opäť kvalitné holuby na 
šprinty od Lea Heremansa, 
ktoré mi sprostredkoval môj 

dlhoročný priateľ Paľko Tasáry. Pred 
týmto veľkým úspechom som bol nie-
koľkokrát majstrom klubu, v okrese 
som sa umiestňoval v prvej dvadsiatke. 
O takomto úspechu sa mi na začiatku 
sezóny ani len nesnívalo. 
Aké sú vaše ciele do budúcnosti 
v tejto oblasti?
  - Určite budem v holubárčení pokračo-
vať. Obhajoba tohto cenného titulu bude 
však veľmi náročná.
A my vám prajeme veľa úspechov.

Zhovárala sa O: Kleinová
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Pondelok
Polievky: kapustová s klobá-
sou, zemiaková gulášová, 
pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža, 
šalát ● Plnená paprika, knedľa 
● Kuracie stehno so zeleninou, 
špenátové rezance ● Gréc-
ky šalát, pečivo ● Zemiakový 
paprikáš, paradajkový šalát ● 
Pečené buchty so slivkovým 
lekvárom, kakao ● Bageta sy-
rová ● Ovocný balíček.

Utorok (sviatok)
Polievky: hŕstková, pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, tarho-
ňa, šalát ● Detvianska nátura, 
opekané zemiaky, uhorka.

Streda
Polievky: slepačia, paradajko-
vá, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečko-
vá, knedľa ● Pečené kuracie 
stehno, zeleninová ryža, kom-
pót ● Ryba na vidiecky spô-
sob, zemiaky, šalát ● Lahôd-
kový šalát,  pečivo ● Rezance 
s tvarohom, zakysanka ● Šišky 
s džemom, kakao ● Bageta 
Gurmán ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: mexická, tekvicová, 
pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, 
zemiakový šalát s majonézou 
● Goralská pochúťka, cesto-
vina ● Pizza diabolská ● Ho-
rehronský syrový šalát, pečivo 
● Kuracie prsia s brokolicou 
a mandľami, zeleninová ob-
loha ● Zapekané palacinky s 
tvarohom ● Bageta moravská 
● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: slovenská hubová, 
roľnícka, pečivo.
● Bravčové mäso na rasci, 
ryža, šalát ● Pečené morča-
cie stehno, červená kapusta, 
knedľa ● Vyprážaný karfiol, 
zemiaky, tatárska omáčka ● 
Hydinový šalát, pečivo ● Plne-
né hovädzie mäso, zeleninová 
obloha ● Buchty na pare s nu-
telou, maková posýpka, kakao 
● Bageta s kuracím mäsom ● 
Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: držková, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, 
zemiaky, uhorka ● Hovädzia 
pečienka milánska, cestovina ● 
Bageta salámová so šalátom.

Nedeľa
Polievka: zeleninová s rajba-
ničkou, pečivo.
● Kuracie prsia orientálne, ry-
ža, šalát ● Bravčové stehno 
nitrianske, knedľa ● Bageta 
Gurmán.

Pondelok
Polievky: terchovská, rascová 
s vajcom, pečivo.
● Pečené kuracie stehno s 
kapustou, zemiaky ● Bravčo-
vý perkelt, cestovina ● Údené 
mäso, hrachová kaša, uhorka, 
chlieb ● Šalát z červenej repy 
so syrom, pečivo ● Zapekaný 
baklažán s hydinovým mäsom 
a zeleninou ● Ryžový nákyp s 
ovocím ● Bageta s pikantným 
mäsom ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: fazuľová kyslá, krupi-
cová so zeleninou, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Morčacie prsia plnené 
nivou, ryža, šalát ● Klužská 
kapusta ● Windsorský šalát, 
pečivo ● Cestoviny s brokoli-
cou a smotanovou omáčkou 
● Zemiakové knedličky s nute-
lou, maková posýpka ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Ovocný 
balíček.

Streda
Polievky: hovädzia s pečeňo-
vými haluškami, karfiolová, 
pečivo.
● Bravčový rezeň na hubách, 
tarhoňa, uhorka ● Vyprážaný 
syr, zemiaky, tatárska omáčka 
● Držky na diabolský spôsob, 
knedľa ● Parížsky šalát, pe-
čivo ● Kuracie prsia s plnkou, 
zeleninová obloha ● Palacinky 
s džemom a čokoládou ● Ba-
geta Gurmán ● Mliečny ba-
líček.

Štvrtok
Polievky: krúpková, frankfurt-
ská, pečivo.
● Hovädzie mäso námorníc-
ke, ryža, šalát ● Pečený bôčik 
s plnkou, kapusta, knedľa ● 
Zemiakovo-bryndzové pirohy 
so slaninou ● Šalát mrkvový 
s marhuľami ● Ohnivé kuracie 
stehno orientálne, zeleninová 
obloha ● Dukátové buchtičky 
s vanilkovým krémom ● Bageta 
syrová ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: prešporská, goralská, 
pečivo.
● Husárska roláda, zemiaková 
kaša, čalamáda ● Kuracie prsia 
na paprike, cestovina ● Džuveč 
z bravčového mäsa, uhorka 
● Študentský šalát, pečivo ● 
Losos na masle, dusená zele-
nina ● Plnené rožky tvarohové, 
kakao ● Bageta moravská ● 
Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: boršč s mäsom, pe-
čivo.
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa ● Bravčové 
mäso Chilli con Carne, ryža, 
šalát ● Bageta s kuracím mä-
som.

Nedeľa
Polievka: pohronská, pečivo.
● Hydinové ražničí, zemiaky, 
uhorka ● Bravčové stehno 
záhradnícke, slovenská ryža, 
šalát ● Bageta Apetito.

Jedálny lístok 
9. – 15. 11. 2015

Jedálny lístok 
16. – 22. 11. 2015  Spolu so zvyšujúcim sa počtom 

výskytu respiračných a chríp-
kových, či chrípke podobných 
ochorení, upozorňujú epidemio-
lógovia aj na možný vyšší výskyt 
pneumokokových invazívnych 
i neinvazívnych ochorení. Pred-
stavujú skupinu závažných, až 
život ohrozujúcich chorôb, ako sú 
zápaly mozgových blán, septické 
stavy a zápaly pľúc alebo zápaly 
stredného ucha a prínosových 
dutín, ktoré vyvoláva patogén 
Streptococcus pneumoniae (SP). 
Tento typ nákaz je hlavne v sú-
časnosti vo veľkej pozornosti 
medicínskych odborníkov, pre-
tože očkovanie proti nim, hlavne 
čo sa týka povinného očkovania 
detí, je jedno z najmladších. Bolo 
zaradené do Národného imuni-
začného programu a zavedené 
do očkovacieho kalendára len 
pred  6 rokmi. Dnes sa očkuje 
celá populácia detí, kým pred ro-
kom 2009 sa očkovali len tie deti, 
ktoré mali rizikové predispozície. 
   Od januára 2011 funguje pri 
RÚVZ v Banskej Bystrici Národné 
referenčné centrum (NRC) pre 
pneumokokové nákazy, ktorého 
okrem posilnenia surveillance 
(epidemiologickej bdelosti), neod-
deliteľnou časťou je skvalitnenie 
diagnostiky až na úroveň typizá-
cie pneumokokov. Na národnej 
úrovni sa môže vykonávať vý-
hradne len v špecializovanom 
mikrobiologickom laboratóriu 
typu NRC. „Z analýzy z rokov 
2011 - 2015 je jasné, že sme 
vyhľadali väčší počet ocho-
rení. Za týmto výsledkom je 
intenzívnejšia spolupráca me-
dzi klinickými pracoviskami, 
jednotlivými laboratóriami a 
NRC pre pneumokoky. Naďalej 
budeme posilňovať epidemio-
logickú bdelosť, aby sme mali 
podrobnejšie údaje, ako sa v 
budúcnosti bude vyvíjať cho-
robnosť na pneumokokové 

nákazy,“ konštatovala vedúca 
odboru epidemiológie Regionál-
neho úradu verejného zdravot-
níctva (RÚVZ) Banská Bystrica 
a zároveň zástupkyňa vedúceho 
NRC pre pneumokokové nákazy 
pri tejto inštitúcii MUDr. Mária 
Avdičová. V tomto NRC zachytili 
a typizovali omnoho viac kmeňov 
invazívnych pneumokokových 
nákaz, takže sa už môže začať 
mapovať, aké sérotypy kolujú 
v celej slovenskej populácii, aj 
sledovať vplyv očkovania na cir-
kuláciu jednotlivých sérotypov 
SP. Je to dôležité hlavne preto, že 
pneumokoky majú asi 90 séroty-
pov. Približne 30 z nich vyvoláva 
spomínané ochorenia a existujú-
ce očkovacie látky, napr. pre deti, 
ktoré obsahujú len 10 alebo 13 
sérotypov. „Je dôležité vedieť, 
aký sérotyp pneumokoka spô-
sobil ochorenia, aby sme mohli 
analyzovať - ak dieťa ochorie 
- či ochorenie vyvolal sérotyp, 
ktorý je vo vakcínach obsiah-
nutý alebo nie, teda hodnotiť 
efektívnosť  očkovania. Takéto 
sledovanie zároveň umožňuje 
pozorovať vplyv očkovania 
na frekvenciu cirkulácie jed-
notlivých sérotypov SP, a to 
tak vakcinálnych, ako aj tých, 
ktoré vo vakcínach nie sú ob-
siahnuté. Je tiež veľmi dôležité, 
aby malé deti do konca prvého 
roku života boli očkované tro-
mi základnými dávkami, aby 
boli úplne chránené. Treba si 
uvedomiť, že  pneumokokové 
invazívne nákazy sú sprevá-
dzané vysokou úmrtnosťou, 
a to najmä u nechránených 
detí do 5 rokov života, u osôb 
nad 60 rokov veku a všetkých 
chronicky chorých“, zdôrazňuje 
MUDr. Avdičová. Práve pre vyso-
ké nebezpečenstvo ochorenia a 
následne aj vysokú úmrtnosť sa 
táto problematika považuje aj z 
pohľadu Svetovej zdravotníckej 

organizácie (WHO), Európske-
ho centra pre kontrolu chorôb 
(ECDC), aj všetkých relevantných 
štruktúr za závažnú a treba ju dô-
sledne sledovať. Najúčinnejšou 
prevenciou je očkovanie. Keď je 
k dispozícii očkovacia látka proti 
týmto nebezpečným nákazám, 
treba ju využívať nielen u detí, čo 
je povinné, ale aj u populácie do-
spelých s rizikovými ochoreniami 
a ľudí nad 60 rokov. Očkovanie 
chráni dospelých a rizikových pri-
bližne päť rokov a u spomenutých 
skupín populácie ho plne hradia 
zdravotné poisťovne.
   Zvýšená pozornosť pneumo-
kokovým nákazám zo strany 
epidemiológov a mikrobiológov 
je daná aj skutočnosťou, že sa 
v ostatných rokoch vyskytol väčší 
počet týchto ochorení aj u dospe-
lej populácie. Napr. v roku 2014 
sa v SR vyskytlo 78 prípadov  
pneumokokových invazívnych 
ochorení – 8 u detí do 15 rokov 
veku a u 70 dospelých osôb, 
z ktorých trinásť zomrelo. Išlo 
o staršie dospelé osoby s chro-
nickými chorobami, ktoré neboli 
očkované. Úmrtnosť malých detí 
bola v minulosti, t.j. pred zave-
dením očkovania vysoká (aj 25 
percentná). V roku 2014 úmrtia 
v tejto vekovej kategórii neboli 
zaznamenané. Úmrtnosť chorých 
na pneumokokové nákazy v SR 
dosiahla v roku 2014 hodnotu 
16,7 percenta. A to je vážny ar-
gument, aby bola aj očkovaniu 
dospelých venovaná náležitá 
pozornosť. V prevencii  týchto 
nákaz treba brať do úvahy aj 
fakt, že pneumokokové invazív-
ne ochorenia sú najčastejšou 
komplikáciou chrípky u dospe-
lých, preto v čase začínajúceho 
sezónneho výskytu akútnych res-
piračných ochorení a chrípky  má 
toto očkovanie veľký zdravotný 
význam. 
M. Tolnayová, RÚVZ B. Bystrica

Hrozba pneumokokových nákaz bude 
v nastávajúcich mesiacoch aktuálnejšia

Na pozvanie Slovenského národného aeroklubu a Oddielu balónového lietania ŽP ŠPORT, a.s., navštívili 27. ok-
tóbra Železiarne Podbrezová francúzski piloti, vedení jedným z organizátorov najväčšej balónovej fiesty v Európe 
LORRAINE MONDIAL AIR BALLON FRANCE, pilotom Tierry Blondeau z francúzskeho národného aeroklubu. 
V rámci pobytu na Slovensku sa mali možnosť pokochať našou prekrásnou jesennou prírodou, ktorá im doslova 
učarila a nezabudnuteľné dojmy v nich zanechal aj deň návštevy našej spoločnosti, kedy si prezreli Hutnícke mú-
zeum ŽP a s veľkým záujmom sledovali tavbu v oceliarni. (kl)

Foto: A. Nociarová



 „Tá rana v srdci bolí a zabudnúť 
nedovolí. Prázdny je dom, smútok 
v ňom, zostala nám len bolesť a 
spomienka v ňom.“
Dňa 29. novembra  uplynie dva-
násť rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý otec, starý a prastarý 
otec

Vojtech  REIS  z  Brezna.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami

...
Dňa 29. novembra uplynie šest-
násť rokov odvtedy, ako nás 
navždy opustil náš bývalý spo-
lupracovník

Štefan ROHÁČ z Brezna.
S úctou spomínajú bývalí kole-
govia.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, bývalým spolupracov-
níkom a ostatným, ktorí sa 20. 
októbra prišli rozlúčiť s našim 
drahým manželom, otcom a sta-
rým otcom 

Ottom VAČOKOM 
z Hornej Lehoty.

Ďakujeme za  prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za 
dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP.
Manželka Judita, syn Otto s partnerkou a vnučka 
Simoneta

...
Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom, známym 
a ostatným, ktorí sa prišli rozlú-
čiť s našou drahou  mamou, sta-
rou, prastarou mamou a švagrinou 

Lýdiou JAMRIŠKOVOU 
z Podbrezovej, Štiavničky.

Ďakujeme aj za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Dychovej 
hudbe ŽP.

Smútiaca rodina

Jubileá 
v novembri
Pracovné jubileá

35-ročné
Eva MALČEKOVÁ

Alena PREDAJNIANSKA
Miroslav SEKÁČ

Juraj VRÁB
30-ročné

Ľubomír MEDVEĎ
Anna PANČÍKOVÁ

25-ročné
Renata MAJCHÚTOVÁ

20-ročné
Bc. Rastislav KOVÁČIK

Mgr. Štefánia LÉNARTOVÁ
Aleš OKŠA

František SKUBÁK

Životné jubileá
Ing. Lila CSORDÁŠOVÁ

Vladimír LOPUŠNÝ
Milan ORAVEC

Ivan ŽABKA
Pavol DONOVAL

Anna KATRENČÍKOVÁ
Soňa LUPTÁKOVÁ
Jozef MARCINKO

Tibor SCHVARZBACHER
Ing. Anna TRUBAČOVÁ

Peter MACUĽA
Ján MAREK

Pavol ŠVANTNER
Stanislav VANÍK

Marian VEVERKA„Čas plynie ako tichej vody prúd, 
kto ťa mal rád, nevie zabudnúť.“ 
Dňa 24. októbra uplynulo štyrid-
sať rokov odvtedy, ako nás náhle 
opustil milovaný otec a starý otec

Adam DEMIAN z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú synovia s rodinami a 
všetci tí, ktorí ho milovali

...
Dňa 3. novembra uplynulo šest-
násť rokov odvtedy, čo nás na-
vždy opustil  náš milovaný manžel 
a otec 
Ing. Roman WEISENPACHER 
z Podbrezovej – Štiavničky.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina

...
„Mamička, chýbaš nám...“
Dňa  24. novembra si pripome-
nieme smutné štrnáste výročie 
úmrtia  našej milovanej maminky, 
starej a prastarej mamy 
Kataríny STEINSDORFEROVEJ, 

rod. Szarvasovej. 
S láskou a vďakou spomínajú deti Tatiana, Kata-
rína, Miroslav, Alica a Ivan s rodinami,  dvanásť 
vnúčat a jedenásť pravnúčat.

...
„Hoci si odišiel a niet  ťa medzi 
nami, v našich srdciach zostaneš 
navždy s nami.“
Dňa 24. novembra si pripomenie-
me prvé smutné výročie odvtedy, 
ako nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, starý otec, brat, 
švagor a svatko

Pavel STRMEŇ z Hornej  Lehoty.
S láskou a úctou spomíname

...
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Odišli 
do dôchodku

v októbri 
do predčasného dôchodku

Marie BALCOVÁ
Juraj BIRKA

Slavomír BROZMAN
Jozef DUTKA

Pavel GAJDOŠÍK
Juraj GÁL

Dušan KOČICKÝ
Daniel KRAJČI

Marian KUČERA
Štefan KUREK

Marta MARTINEKOVÁ
Marta SPIŠIAKOVÁ

Anton TŔNIK
Ing. Jozef URÍK

Milan VARHOLÁK
do starobného dôchodku

Pavol BUDAJ
Oľga GAJDOŠÍKOVÁ

Ľudovít KOLAJ
Jozef KOVÁČIK

Daniela MAŇASKOVÁ
Ľubomíra PÓČOVÁ
Vlasta TAGAJOVÁ

Ján TURŇA
Ján VANÍK

V mene vedenia akciovej spo-
ločnosti Železiarne Podbrezo-
vá im ďakujeme za odvedenú 
prácu a do ďalších rokov života 
želáme veľa slnečných dní. 

Pozývame vás

Inzertná službaSpomienky

Poďakovania

● už len do 27. novembra do Ho-
rehronského múzea na výstavy 
„Keď sa povie lego“ a „Neznáma 
Indonézia“,
● do 30. novembra do výstavnej 
sály Kultúrneho domu vo Valaskej 
na výstavu fotografií „Valaská v ob-
razoch“,
● 7. novembra o 17. hodine na 15. 
ročník festivalu „Podstavekova heli-
gónka“ do Mestského domu kultúry 
v Brezne,
● 8. novembra o 14. hodine do krytej 
haly oproti malej železničnej stanici 
na „Krst nového Tuláčika“, slávnost-
né otvorenie nových priestorov pre 
Občianske združenie Tuláčik,
● 13. novembra a 14. novembra 
o 18. hod. do MDK v Brezne na 
galaprogram folklórneho súboru 
Mostár k 60. výročiu vzniku „Hore 
Hronom – dolu Hronom“,
● 20. – 21. novembra do Čierneho 

Balogu na 14. ročník podujatia – 
prezentácie „handeľských“ talentov, 
vystúpenia folklórnych súborov „Ka-
tarínske dni čiernobalockej kultúry“,
●  25. novembra o 16. hod. do Mest-
skej knižnice v Brezne na besedu so 
slovenskými spisovateľkami „Deni-
sou Ogino a Katkou Kopcsayiovou“,
● na 527. ročník tradičného „On-
drejského jarmoku“  26. až 28. no-
vembra v Brezne. Pravú jarmočnú 
atmosféru do mesta prinesú reme-
selníci z blízkeho i ďalekého okolia. 
Vo štvrtok o 16. hod. otvorenie, v 
piatok o 16. hod. hrá Mostárenka, 
v sobotu od 9. hod. gazdovský dvor 
– ukážka zabíjačky, ľudový kultúr-
ny program „Krnohári“, FS Mostár, 
Cigánska muzika z Horehronia... ,
 ● 29. novembra o 10. hod. do MsDK 
Brezno na hudobno-divadelné pred-
stavenie pre deti, v rámci nedeľných 
divadielok pre najmenších „Smejko 
a Tanculienka“.

Replika historického dela vyrobená v dcérskej spoločnosti ŽĎAS, a.s., je 
umiestnená pri budove Hutníckeho múzea ŽP. Foto: O. Kleinová

 Skladbou „Dobytie raja“ otvorili 
žiaci Základnej umeleckej školy 
z Polomky 4. novembra 2015 
vernisáž  fotografickej výstavy 
„To krásne vôkol nás...“  V Me-
siaci fotografie dvojica prota-
gonistov - Iveta Kardhordová a 
František Hereta v spolupráci s 
kurátorkou výstavy Annou No-
ciarovou, pripravili v zasadačke 
Okresného úradu v Brezne 
výber zo svojej rozsiahlej ume-
leckej tvorby. 
    Naša spolupracovníčka 
Iveta Kardhordová patrí k tým 
šťastlivcom, ktorých záľuba 
sa spája s profesiou. Po ab-
solvovaní Strednej odbornej 
škole vo Zvolene nastúpila 
do podbrezovských železiarní 
ako fotografka. Pôsobenie v 
hutníckej firme prispelo k jej 
profesionalite v technickej, do-
kumentačnej a reklamnej fo-
tografii, čoho dôkazom je ich 
publikovanie nielen v našich 
novinách, ale aj celoštátnych 
periodikách, kalendároch... 
Iveta je držiteľkou bronzovej 
medaily  FIAP 2008, členkou 
Zväzu slovenskej asociácie 
fotografov prírody a fotoklubu 
Granus. 
   Prostredníctvom výstavy, 
ktorá je verejnosti sprístupne-
ná do 4. decembra 2015, obi-
dvaja autori predstavujú svoje 
umelecké vnímanie všetkého 
krásneho okolo nás. vk

Predám rodinný dom v Jasení, 
časť Uhlisko. Cena dohodou. 
Kontakt: 0907 811 988.

„To krásne vôkol nás...“

Foto: F. Hrablay



S MICHALOVCAMI

SO SKALICOU

V reprezentácii SR WU15 aj naša hráčka
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Sobota 24. október 2015, štadión Michalovce.
Fortuna liga, 14. kolo.

MFK Zemplín Michalovce – FO ŽP Šport Podbrezová 2:0 (2:0)
Góly: 8´, 39´ De Marco. ŽK: Calero – Kapor. Pred 2785 divákmi 
rozhodovali Vnuk - Benko, Bednár.
  Domáci sa ujali vedenia z prvej strely do priestoru Kuciakovej 
brány, keď po zahranom priamom kope zo strednej vzdialenosti 
Kochan nepokryl De Marca a ten sa hlavou nemýlil. Rovnaká 
situácia sa opakovala aj v tridsiatejdeviatej minúte, keď na priamy 
kop opäť nabehol De Marco a cez brániaceho Vajdu zvýšil na 2:0. 
V závere polčasu mal obrovskú šancu Pančík, no zblízka trafil len 
brankára Kelemena. 
  V druhom polčase hostia striedali, ich snaha o skorigovanie 
výsledku však nebola úspešná. V závere zápasu po ukážkovom 
centri Podia zakončoval do šibenice Kochan, no brankár Kelemen 
zmenu skóre nedovolil. 
FO ŽP Šport: Kuciak – Andrič,  Kupčík, Vajda, Migaľa, Kochan, Kapor 
(46´ Rendla), Gal Andrezly, Podio, Pančík (46´ Szöke), Vaščák.

Sobota 31. október 2015, štadión Podbrezová.
Fortuna liga, 15. kolo.

FO ŽP Šport Podbrezová - MFK Skalica 3:0 (2:0). 
Góly: 12. Rendla, 15. Kochan, 74. Pančík. ŽK: Podio, Gal Andrezly – Konečný, Mazan, Ulrich. Pred 1023 
divákmi rozhodovali Ivan Kružliak – Ondrej Brendza, Juraj Lieskovský.
   Zápas dvoch posledných celkov tabuľky začal v mrazivom počasí veľmi svižne a hlavne prvých pätnásť 
minút nenaznačovalo, že by išlo o duel najslabších. Už v šiestej minúte si hostia dali takmer vlastný gól, 
ich odkop smeroval tesne vedľa brány, aby o tri minúty na to Kuciak vychytal v stopercentnej šanci zoči-
-voči Lietavu. Chvíľu na to prišli aj góly. Najprv sa presadil rezolútne Andrej Rendla, ktorý dostal center 
do šestnástky a jediným dotykom zmiatol defenzívu tak, že sa dostal do situácie sám pred Hajdúchom 
a pohodlne skóroval (1:0). Prešli len tri minúty a po ukážkovej kombinácií sa do lopty na malom vápne 
vrhol Kochan, Hajdúch bol opäť bez šance (2:0). Po tomto momente tempo mierne opadlo, no v chladnom 
počasí sa stále bolo na čo pozerať. Domáci zvolili spôsob zahrávať rohy prudkými loptami do brány, čo 
robilo hosťom problémy a raz aj z toho inkasovali, pre faul gól neplatil. 
   Druhý polčas začal veľkou šancou jedného z najlepších na ihrisku, ale Gal Andrezly po ukážkovom 
vykombinovaní obrany súpera minul bránu. Postupom času vchádzala do hry nervozita, čo sa odzrkadlilo 
na hernom prejave oboch celkov, ale tento úsek pretrhol skvelým spôsobom Pančík, ktorý dostal loptu 
tretíkrát za Hajdúcha. So šťastím sa ocitol v dobrej pozícii pred šestnástkou, zrýchlil a už ho nemal 
šancu nik zastaviť (3:0). Konečne sme tak videli výhru, ktorá v novej Zelpo Aréne prišla na štvrtý pokus. 
FO ŽP Šport:  Kuciak – Andrič, Kupčík, Vajda, Migaľa – Szöke, Kochan – Podio  (90. Mehanović), Vaščák 
(89. Žilák), Gal Andrezly – Rendla  (24. Pančík).

So Skalicou to bol prvý víťazný zápas v Zelpo Aréne. Foto: A. Nociarová

Strelec prvého gólu A. Rendla v súboji s obrancom Skalice R. Konečným

Všetky extraligové družstvá víťazne
V siedmom kole extraligy mužov vycestovali 
všetky družstvá na dráhy súperov. V najprestíž-
nejšom zápase kola, a možno aj sezóny, zvíťazi-
lo Áčko na dráhach Interu Bratislava 6:2. V zá-
pase padol rekord kolkárne 724 bodov v podaní 
domáceho J. Jasenského. Z podbrezovských 
hráčov bol najlepší Zavarko s výkonom 704 bo-
dov. B - tím zvíťazil na „ťažkej“ kolkárni v Galante s domácim Slo-
vanom 6:2 a posunul sa na druhú priečku v Extraligovej tabuľke. 
C - družstvo podalo bojovný výkon v Spiškej Novej Vsi a zvíťazilo 
tesne 6:2 o 20 kolkov a je na siedmom mieste tabuľky. V Extralige 
žien zvíťazili naše hráčky A - družstva  s Vrútkami a B - družstvo 
porazilo súperky z Trenčína.

Extra liga muži
Inter Bratislava A - KO ŽP Šport A

2:6 (3739:3944)
Zostava a body: Čech 661/0, Tep-
ša 632/0, Tomka 651/1, Zavarko 
704/1, Kuna 648/1,Vadovič 648/1.

MKK Slovan Galanta 
- KO ŽP Šport B 
2:6 (3145:3396)

Zostava a body: Pašiak 596/1, 
Kozák 574/1, Kyselica570/0, Dilský 

Zostava a body: Dideková 588/1, 
Turčanová 559/0, Tatoušková 
537/1, Dagmar Kyselicová 516/0.

KO ŽP B - TKK Trenčín 
5:1 (2078:2059)

Zostava a body: Bábelová 540/1, 
Skalošová 522/0, Diabelková 515/1, 
Dominika Kyselicová 501/1. 

1. liga východ
KO ŽP Šport D - FTC Fiľakovo

3:5 (3466:3477)
Zostava a body: Tatoušková 599/1, 
Móc 596/1, Figura 580/0, Kriváň 
ml. 576/0, M. Dilský 572/1, Mihok 
543/0.

II. liga východ
FTC Fiľakovo- KO ŽP Šport 

2:0 (1644:1539)
Zostava a body: Poliaková 523, 
Bánik 513, Švantner 503, Giertl 
487. Šprint: Malček, Švantner.

M. Kozák

Zápasy KO ŽP ŠPORT
7. novembra 

na zápasy Extraligy mužov
o 11.30 hod. KO ŽP A – Inter Bratislava B 
o 14. hod. KO ŽP C – Inter Bratislava A
o 16.30 hod. KO ŽP B – MKK Piešťany 

8. novembra 
na zápas Extraligy žien

o 13. hod. KO ŽP B – KO ŽP A 
8. novembra 

na zápas Dorasteneckej ligy
o 10. hod. KO ŽP – ŠKK Trstená 

   Desana Dianišková, striedavo 
štartujúca v tomto roku za star-
ších žiakov U14 Futbalového od-
dielu ŽP Šport, a.s., Podbrezová 
a družstvo žiačok v ŠK Selce, má 
za sebou debut v slovenskom 
reprezentačnom tíme WU15.  Na 
medzinárodnej scéne premié-
rovo vystúpili slovenské hráčky, 
v rámci prípravy na augustové 
Olympijské hry mládeže v čín-
skom Nanjingu, proti českému 
tímu, ktorému podľahli 1:2 (1:0) 
a v druhom zápase 0:3.

558/1, Šibal 553/1, Balco 545/0.
Tatran SNV - KO ŽP Šport C 

2:6 (3244:3264)
Zostava a body: Svitek 581/1, 
Babčan 574/1, Štefančík 550/1, 
Herich 534/1, Paulečko 527/1, Pet-
ráš 498/0.

Extraliga ženy
KO ŽP Šport A -

 Lokomotíva Vrútky 
4:2 (2200:2120)


