
Opýtali sme sa personálnej 
riaditeľky Ing. Márie Niklovej:
Pani riaditeľka, môžu sa za-
mestnanci tešiť na vianočnú 
mzdu?
   - Predstavenstvo 
ŽP odsúhlasilo vy-
platenie vianočnej 
mzdy pre zamest-
nancov vo výške 12 
percent zo základne 
pre výpočet, ktorú 
bude tvoriť úhrn vy-
platených tarifných 
miezd za obdobie 
január – október 

2015. Podľa zásad obsiahnu-
tých v mzdovom predpise č. 
10/Ppam/2015 bude 50 per-
cent sumy vianočnej mzdy fix-
nej a vedúci budú mať možnosť 
druhú 50 percentnú časť sumy 
na základe individuálneho pre-
hodnotenia práce zamestnan-
cov v rámci útvaru prerozdeliť, 
prípadne krátiť. U zamestnan-
cov, ktorí boli v tom čase prá-
ceneschopní z dôvodu úrazu, 
choroby z povolania a tým, kto-
rí poberajú úrazové dávky zo 
Sociálnej poisťovne, bude ich 
tarifná mzda prepočítaná. 

Kto môže vianočnú mzdu do-
stať a kto nemá na ňu nárok?
   - Vianočná mzda bude vy-
platená zamestnancom, ktorí 
budú v evidenčnom stave k 

30. novembru 2015 
včítane a zamest-
nancom, v mimo-
evidenčnom stave 
na materskej a ro-
dičovskej dovolenke 
za obdobie, ktoré 
odpracovali v čase 
od 1. januára do 31. 
októbra 2015. Via-
nočná mzda nebude 

vyplatená zamestnancom, ktorí 
v období od 1. januára do 30. 
novembra 2015 vymeškali neo-
spravedlnene jednu a viac pra-
covných hodín. 
Bude vyplatená v tradičnom 
čase?
   - Áno, bude vyplatená vo vý-
plate za november a zamest-
nanci si ju nájdu na výplatnej 
páske pod mzdovým druhom 
1414. Pripomínam však, že 
tak, ako ostatné zložky mzdy, aj 
vianočná podlieha daňovému 
a odvodovému zaťaženiu.

OK

V našom predprázdnino-
vom rozhovore na tému zá-
kaziek ste konštatovali, že 
letné mesiace budú zložité. 
Ako hodnotíte spätne tretí 
štvrťrok?
    -  V júli, auguste 
a v septembri sme 
vo výrobnom sor-
timente valcované 
rúry zaznamenali 
priebežný pokles 
zhruba 300 ton me-
sačne. Najnižšie 
číslo od začiatku 
roka v tejto komo-
dite sme dosiahli 
v septembri, kedy bol objem 
zákaziek len na úrovni 8 400 
ton. Veľmi silný prepad sme 
v septembri zaznamenali aj 
v bezšvíkových ťahaných rú-
rach. Počas predchádzajúcich 
mesiacov tohto roka sa nám 
darilo predávať objem okolo 
4 000 ton a viac, a v septembri 
nastal prepad zhruba o tisíc 
ton.   
    Trend znižovania cien, 
hlavne v predaji valcovaných 
rúr, pretrváva. Jednak to 
ovplyvňuje silná konkurencia, 
ale aj veľká ponuka z východ-
ných krajín Ruska, Ukrajiny, 
Rumunska, a z ďalekej Číny.  
Musíme však konštatovať, že 
ceny netlačí dolu len import, 
ale aj samotní európski vý-
robcovia, ktorí sa predbiehajú 
v znižovaní cien. Nedostatok 
zákaziek formuje trh pod-
statným spôsobom a tak sa 
výrobcovia predbiehajú v zni-
žovaní cien. Pochopiteľne, 
súvisí to aj s poklesom cien 
vstupných materiálov, ceny 
železnej rudy, železa, konkrét-
ne u nás najviac  železného 
šrotu. V tejto situácii bol pre-
kvapujúco dobre naplnený zá-
kazkami august, ale o to väčší 
prepad sme pocítili v septem-
bri.    
    S napätím sme očakávali, 
čo bude ďalej. Dnes môžem 
povedať, že najvyšší objem 
zákaziek vo valcovni rúr za 
ostatné štyri mesiace bol po-
tvrdený v októbri. Prispôsobili  

sme sa cenovej úrovni, do-
stali sme sa k väčšiemu ob-
jemu zákaziek a vo valcovni 
rúr bol zaznamenaný predaj 
v celkovom množstve 9 700 
ton, čo bolo o 1 300 ton viac, 

ako v septembri. 
Rovnako v odby-
te presných rúr, aj 
keď sme nedosiah-
li pôvodné čísla, 
nárast predstavo-
val zhruba 500 ton. 
Päťdesiat percent 
prepadu sme tak 
dokázali prekryť 
v októbri a trend 

v ťahaných rúrach pokračo-
val aj v novembri, keď sme 
sa objemom zákaziek priblížili 
4 000 tonám. 
    Uplynulé mesiace boli veľ-
mi turbulentné. Raz sa nám 
podarilo získať takmer  desať 
tisíc ton zákaziek na valcova-
né rúry, druhýkrát  sotva osem 
tisíc ton. Ako som však už 
spomenul, v tomto sortimente 
vládne veľmi silná konkuren-
cia, olejársky priemysel ruší 
projekty a výrobcovia ako Mit-
tal, Valurec či Dalmine sa tla-
čia na trh, ktorý sme historic-
ky obsadili my so Španielmi. 
Dnes je  konkurencia  omnoho 
väčšia a to je dôvod, prečo 
musíme o každú zákazku bo-
jovať. V sortimente presných 
rúr ten cenový pokles nie je 
až taký dramatický, čo je pod-
mienené potrebou výmenní-
kových rúr.  
Aká je situácia s ostatnými 
našimi výrobkami?
    - Čo sa týka kontinuálne 
odlievaných oceľových blo-
kov, je to také striedavé. V júli 
to bolo len 6 300 ton, v au-
guste 11 000 ton, v septembri 
7 400, v októbri len 5 000 ton 
a v novembri sa nám podarilo 
potvrdiť 7 000 ton. Tu sa jasne 
odráža skutočnosť, že  naši 
zákazníci nemajú stabilnú vý-
robu a situácia sa každý me-
siac mení.
    V sortimente oceľové nava-
rovacie oblúky bola v júli a v 
auguste  situácia vyrovnaná, 

tonáž bola rovnaká, 160 ton. 
V septembri sme vybehli už 
na 220 ton.  Paradoxne, v ok-
tóbri to bolo 140 ton. Ťažko je 
dnes predpovedať december. 
    Za najstabilnejšiu považu-
jeme situáciu s delenými rú-
rami. Pravidelne od júla až po 
november je objem zákaziek  
okolo  150 – 160 ton. V od-
byte galvanizovaných rúr  boli 
silnejšie mesiace, kedy sme 
mali objem zákaziek okolo 
150 ton, ale boli aj slabšie me-
siace, kedy  bolo potvrdených 
len okolo 70 ton. V októbri 
sme sa vrátili na úroveň 130 – 
140 ton.
    Ak by som to chcel zhr-
núť veľmi stručne, vo svete, 
i v Európe je nadkapacitná vý-
roba a spotreba je nižšia, pre-
to dochádza k boju o každú 
zákazku. A k tomu ešte treba 
zobrať do úvahy fakt, že naša 
cenová úroveň závisí od ceny 
vstupných materiálov.
Ako sa javí blízka budúc-
nosť, prvé mesiace budúce-
ho roka?
    - Od októbra pripravujeme 
v spolupráci s obchodnými 
spoločnosťami obchodný plán 
na budúci rok. Ekonómovia 
majú na stole už tretiu verziu 
na prepočet s ďalšími ekono-
mickými ukazovateľmi spoloč-
nosti. Pri zostavovaní obchod-
ného plánu sme vychádzali 
z reality posledných šiestich 
mesiacov, a preto je objem 
obchodného a finančného plá-
nu pre budúci rok v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom niž-
ší. Dnes totiž nikto nedokáže 
predpovedať čo bude, vízia 
budúceho roka nie je jasná. 
Treba si však uvedomiť, že ani 
tento rok sme nezačínali ľah-
ko a dosiahli sme lepšie čísla, 
ako sme predpokladali. S rea-
litou sa musíme vyrovnať, bo-
jovať o každú zákazku a veriť, 
že sa trh oživí a my sa vrátime 
opäť do pôvodných pláno-
vaných objemov, ktoré nám 
zabezpečia plusové výsledky 
hospodárenia spoločnosti.

(O.K.)
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Golfová sezóna sa skončila, 
aká bola tá tohtoročná?
   - Trochu iná, ako tie predchá-
dzajúce. Ostatných päť rokov 
sme každoročne organizovali 
Ladies European Tour, ktorú 
sme považovali za vrchol sezó-
ny a tomu sme podriaďovali aj 
všetku prípravu. V tomto roku 
sme európsku tour nerobili, no 
všetky dobré zvyky sme zacho-
vali. Ihrisko sme pripravovali v 
takej kvalite, akoby ten turnaj 
bol. Ocenili to hlav-
ne naši obchodní 
partneri a tak týždeň, 
kedy tradične beža-
la Ladies European 
Tour, sme mali za-
plnený komerčnými 
turnajmi, ktoré nám 
priniesli pozitívny fi-
nančný efekt. 
Sezóna bola poznamenaná 
extrémne teplým počasím. 
Vyžadovalo si to špeciálny 
prístup v starostlivosti o ih-
risko?
   - Golf sa hrá pod holým ne-
bom a tak je v značnej miere 

S Ing. Júliusom KRIVÁŇOM,
obchodným riaditeľom ŽP a.s.

S realitou sa treba vyrovnať
a bojovať o každú zákazku

S Ľubošom Ďurinďákom,
generálnym riaditeľom Tále a.s.

Novinkou bude bezdotykový
čipový systém

(Dokonč. na str. 2)

Pozývame vás do ZELPO ARÉNY na futbalový zápas Fortuna ligy FO ŽP ŠPORT – DAC Dunajská Streda 27. novembra o 18. hodine.

Vianočná mzda bude

ovplyvnený klimatic-
kými podmienkami. 
Predchádzajúci rok 
bol veľmi daždivý, 
tento zasa extrém-
ne suchý. Starostli-
vosť o golfové ihrisko je veľmi 
náročná a veľký vplyv na ňu 
majú klimatické podmienky. 
Údržbu ihriska musíme týmto 
podmienkam prispôsobovať. 
Čelíme často mnohým výzvam 
a so zmenou klimatických pod-

mienok sa musíme 
vedieť vysporiadať. 
S tým súvisí aj výskyt 
nových „chorôb“, vy-
žadujúcich si špeci-
fický prístup. Počas 
európskych turnajov 
k nám prichádzali od-
borníci na trávniky z 
celého sveta a získali 

sme tak množstvo nových po-
znatkov. Stále sa však učíme, 
získavame nové vedomosti a 
konkrétne situácie konzultuje-
me s kompetentnými zo sve-
tových ihrísk. Našim cieľom je 
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Novinkou bude bezdotykový čipový systém
(Dokonč. zo str. 1)
totiž udržiavať golfové ihrisko 
s dokonalým servisom, aby sa 
návštevníci radi k nám vracali.
Letné kempy pre deti sú na 
Grey Bear tradíciou. Počas 
tejto sezóny ste organizovali 
letné kempy aj pre deti za-
mestnancov ŽP GROUP. Ako 
sa to osvedčilo?
   - Áno, detské golfové kem-
py majú u nás dlhoročné tra-
dície a tešia sa veľkej obľube. 
V spolupráci so ŽP a.s. sme 
rozšírili túto aktivitu aj pre deti 
zamestnancov za veľmi výhod-
ných finančných podmienok. 
Až na pár drobných kozmetic-
kých úprav, na základe ohlasov 
môžeme konštatovať, že týmto 
smerom sa budeme uberať aj v 
budúcnosti so zámerom nielen 
spopularizovania tohto športu, 
ale aj s cieľom zabezpečiť pre 
deti program na prázdniny.
Možno aj so zámerom hľada-
nia talentov?
   - Čím bude širšia detská 
základňa, tým bude percento 
úspešnosti vyhľadávania talen-
tov vyššie. Pomôže to aj klubu 
a možno raz v ňom vyrastie 
druhý Jozef Soták či Juraj Zva-
rík.
Kedysi Gray Bear navštívil 
legendárny hokejista Sven-
Tumba Johanson, zároveň 
zakladateľ golfu v niekto-
rých európskych krajinách. 
V našom rozhovore vyslovil 
myšlienku, že verí, že raz aj 
na Slovensku bude golf ná-

rodným športom. Čo si o tom 
myslíte dnes?
   - Na Slovensku je dnes re-
gistrovaných okolo sedemtisíc 
golfistov, čo už radí golf medzi 
masové športy. Potenciál je 
veľký, ale keď to zoberieme z 
celosvetového hľadiska, na po-

čet obyvateľov je to veľmi málo. 
Ovplyvňuje to viac faktorov a 
jedným z nich je počet ihrísk. 
Naše bolo prvým majstrovským 
18- jamkovým ihriskom, odvte-
dy ich pribudlo na Slovensku 
niekoľko, aj 9 - jamkových, čiže 
tréningových plôch postupne 
pribúda a rozpracované sú ďal-
šie projekty. Faktom je však aj 
závislosť golfu od ekonomic-
kej sily obyvateľstva. Golf je 
zaradený medzi elitné športy. 
Kedysi tam síce patril aj tenis 
a dnes sa už nad tým nikto 
nezamýšľa. Ďalším faktom je, 

že na Slovensku sa stavajú 
golfové ihriská špičkovej kvali-
ty a chýbajú obyčajné verejné 
ihriská. Vo svete je ich naopak 
veľmi veľa a sú budované v 
prímestskej zeleni či v parkoch 
dostupných širokej verejnosti. 
Myslím si však, že je len otáz-

kou času, a to všetko prispeje k 
popularizácii tohto športu. Veď 
golf sa dá hrať od útleho až do 
vysokého veku a ľudia aktívne 
žiť musia. Musia však mať na 
to vytvorené podmienky.
Pred rokom bolo otvorené 9- 
jamkové ihrisko Little Bear. 
Ako sa osvedčilo?
   - Toto ihrisko bolo budované 
so zámerom, aby neboli naši 
členovia obmedzovaní v čase 
turnajov. Ihrisko má svoju logi-
ku, je veľmi zaujímavé, nároč-
né, ale prívetivé aj pre začiatoč-
níkov. Škála golfistov, ktorí ho 

využívajú, je veľmi široká. Toto 
golfové ihrisko je skutočne maj-
strovským kúskom, ktorý nemá 
v našich končinách obdobu. 
Projekt naplnil svoje poslanie, 
nehovoriac o tom, ako impo-
zantne pôsobí vstup do areálu. 
Návštevníci sú z neho očarení. 
Pribudli cyklotrasy a turistic-
ké chodníčky...
   - Naše turistické cestičky, ale 
aj cyklotrasy, ktoré sme vybu-
dovali medzi prvými, navštevu-
jú aj ľudia ubytovaní v doline, 
kde pribudlo síce množstvo 
ubytovacích kapacít, ale žiad-
na infraštruktúra. Verím, že prí-
de doba, keď sa budeme môcť 
pripojiť k ďalším turistickým 
chodníčkom, aby obyvatelia 
i návštevníci regiónu mali kde 
športovať. Chce to však po-
chopenie, podporu oblastných 
organizácií cestovného ruchu a 
hlavne miestnych samospráv. 
Len tak sa podarí vybudovať 
potrebnú infraštruktúru. Každý 
deň sa totiž presviedčame, aký 
je pohyb pre človeka dôležitý. 
V tomto smere sme len na za-
čiatku  a verím, že sa nám to 
podarí.
Prichádza zima a vy sa pri-
pravujete na lyžiarsku sezó-
nu.
   - Ak som spomínal klimatické 
podmienky ovplyvňujúce leto, 
podobne je to v zime. Vlani sa 
nám prvýkrát v histórii nášho ly-
žiarskeho strediska nepodarilo 
spustiť sezónu pred Vianocami. 
Sme totiž na sto percent závislí 

od umelého snehu a ten môže-
me vyrábať len pri poklese tep-
loty na mínus tri až mínus päť 
stupňov Celzia.  Toto ovplyvniť 
nevieme. My sa samozrejme 
pripravujeme aj na výkyvy po-
časia, ktoré sú pomerne časté 
a periódy kedy mrzne, sú čoraz 
kratšie. Robíme všetko preto, 
aby sme zjazdovky stihli pri-
praviť tak, aby sme stihli hlavnú 
sezónu.
Budú aj nejaké zmeny?
   - Najväčšou bude obmena 
turniketového systému na bez-
dotykový čipový systém. V tejto 
sezóne ho budeme testovať, 
ale v budúcnosti máme záujem 
dohodnúť sa s okolitými lyžiar-
skymi strediskami o prepojení, 
čím by sme dosiahli komfort, 
na aký sú zvyknutí návštevníci 
lyžiarskych stredísk vo svete. 
Snehu ešte niet, golfová se-
zóna skončila. Vy však po-
núkate svojim návštevníkom 
aktivity aj v tomto medzise-
zónnom období.
   - Už tradične poskytujeme 
možnosť aj pracovným kolektí-
vom zo Železiarní Podbrezová 
posedieť si u nás v príjemnom 
prostredí pri výbornom jedle. 
Naša aktivita v tomto smere 
trvá od začiatku jesene až do 
Vianoc a odozvy sú veľmi pozi-
tívne. Našu stravu návštevníci 
zaraďujú na špičkovú úroveň. 
Sú kolektívy, ktoré si už k nám 
našli cestu v minulých rokoch a 
pravidelne návštevu u nás opa-
kujú a ja srdečne pozývam aj 
vás ostatných.

O. Kleinová

Foto: A. Nociarová



PODBREZOVAN 23/2015 STRANA 3

ZO SVETA OCELE

Prezradíte nám významnejšie 
investície a opravy technologic-
kých zariadení, ktoré ste zreali-
zovali v tomto roku, prípadne čo 
vás ešte čaká?
   - Spomeniem iba opravy najväč-
šieho charakteru, ktoré boli dote-
raz zrealizované. V prevádzkarni 
oceliareň boli v apríli a v auguste 
v rámci stredných opráv okrem 
bežných údržbárskych činností 
zrealizované rozsiahlejšie opravy 
na agregátoch a uzloch – výme-
na rozdeľovača vody pre ramená 
pece EAF, výmena ventilátora 
odsávania pár, oprava žeriavovej 

dráhy na žeriavoch č. 238, 239, 
výmena meničov a riadiaceho sys-
tému na liacom žeriave č. 234. Vo 

   Krízovou situáciou v európ-
skom oceliarstve sa na podnet 
Veľkej Británie, kde končí a 
masovo prepúšťa viacero oce-
liarskych podnikov, zaoberala 
9. novembra  Mimoriadna Rada 
EÚ pre konkurencieschopnosť. 
Toto zasadnutie privítala aj Eu-
rópska oceliarska asociácia 
EUROFER. Jej generálny riadi-
teľ Axel Eggert konštatoval: „ Na 
európskom oceliarskom trhu sa 
zintenzívňuje narastajúci dovoz, 
pokles cien a strata pracovných 
miest. Hlavnou príčinou problé-
mov oceliarskeho priemyslu EÚ 
sú tlaky pochádzajúce nepo-

chybne z nefé-
rovo obchodo-
vanej čínskej 
ocele. Čína 
poháňaná masívnymi prebytka-
mi ocele, dvakrát presahujúcimi 
celkový dopyt po oceli EÚ, pre-
dáva bezprecedentné objemy 
ocele na európskom a medziná-
rodných trhoch za dumpingové 
ceny. Dumpovaná a dotovaná 
oceľ z Číny deštruuje priemy-
selné marže na celej zemeguli, 
postihujúc zvlášť zraniteľných 
hráčov na otvorenom trhu EÚ. 
Vysoké náklady na energie 
presadzované celým radom ná-

rodných a EÚ noriem zaťažujú 
tento sektor v Európe ešte viac.“ 
Slovensko zastupoval minister 
hospodárstva Vazil Hudák. „Si-
tuácia okolo ocele je pre nás 
veľmi dôležitá“, uviedol s tým, 
že každý štvrtý zamestnanec je 
priamo či nepriamo prepojený 
s oceliarskym priemyslom. Ako 
dodal, „...aj naši výrobcovia za-
čínajú pociťovať tlak“, v dôsled-
ku zvýšeného a dumpovaného 
dovozu z Číny. Mimoriadne 

m i n i s t e r s k é 
rokovanie pou-
kázalo na sla-
bé napĺňanie 

Akčného plánu pre oceľ z roku 
2013, ktorý mal riešiť počiat-
ky krízy v oceliarstve. Väčšina 
štátov sa zároveň vyslovila za 
jednoduchšie a rýchlejšie prijí-
manie ochranných obchodných 
opatrení. „Existujú ochranné 
obchodné opatrenia, ktoré má 
k dispozícii Európska komisia,“ 
povedal šéf slovenského rezor-
tu hospodárstva na margo ciel, 
vďaka ktorým možno dorovnať 
rozdiel medzi dumpingovou a 

trhovou cenou. Priznal však, že 
ich uplatňovanie nie je jednodu-
ché, vzhľadom na pravidlá Sve-
tovej obchodnej organizácie. 
Reč bola aj o dlhodobejších pre-
kážkach pre konkurencieschop-
nosť európskeho oceliarstva 
vrátane cien energií, obchodo-
vania s emisnými povolenkami 
či administratívnej a regulačnej 
záťaže. Podľa Vazila Hudáka 
je dôležité „...zavádzať inova-
tívne prvky, ktoré zvýšia prida-
nú hodnotu európskej výroby a 
odlíšia ju od výrobcov, napríklad 
v Číne“.

Zdroj: Internet

   Od začiatku roka ubehlo už 
desať mesiacov. Ako hodnotí-
te plnenie úloh za toto obdo-
bie?
   - Toto obdobie je možné roz-
deliť na dve časti. Za prvých päť 
mesiacov sme mali 
„našliapnuté“ na his-
toricky najvyšší objem 
výroby, v ďalšom ob-
dobí sa postupne začal 
prejavovať nedostatok 
zákaziek, ktorý vyústil 
do nutnosti zmeny or-
ganizácie práce – pre-
chodu z nepretržitého 
štvorčatového režimu 
na trojzmenný šesťdňový a ne-
skôr päťdňový pracovný režim. 
Z uvedených dôvodov bolo plne-
nie pôvodného plánu výroby za 
desať mesiacov na úrovni 91,2 
percenta.
   K tohtoročným plánova-
ným úlohám patrilo aj ďalšie 

S Ing. Milanom Mutišom, vedúcim valcovne bezšvíkových rúr

Pokračovali sme v zlepšovaní technologických procesov
zlepšovanie technologických 
procesov. Ako sa vám darilo v 
tejto oblasti?
   - V oblasti zlepšovania tech-
nologických procesov sa v hod-
notenom období v plnej miere 

pozitívne prejavuje 
úprava geometrie 
vstupného polotovaru, 
v jej dôsledku došlo 
k výraznému zlepše-
niu povrchovej kvality 
rúr a zníženiu výskytu 
nepodarkov. 
   Ďalším dôležitým 
krokom k zlepšeniu 
výrobného sortimentu 

bola úprava kalibrácie valcov 
pretlačovacej stolice a zmena 
kalibrácie valcov  redukovne, 
spojená s úpravou ťahových 
pomerov. Výsledkom je posun 
výrobného sortimentu k hrub-
ším stenám, zamedzenia vzniku 
polygónu vnútorného priemeru, 

zníženie počtu stojanov redu-
kovne a zvýšenie výkonu trate. 
Celkovo bol sortiment valcova-
ných rúr rozšírený o 74 typoroz-
merov. 
   V júni bol uvedený do pre-
vádzky nový riadiaci systém 
ťahovej redukovne. Po štyroch 
mesiacoch jeho využívania mô-
žem konštatovať, že v tomto 
období došlo k výraznému zní-
ženiu technologického odpadu 
z napechovaných koncov rúr, aj 
celkovej predváhy valcovne rúr. 
   V týchto dňoch prebiehajú 
skúšky tvrdokovových valcov 
pretlačovacej stolice, použitím 
ktorých by malo dôjsť k podstat-
nému zvýšeniu ich životnosti, aj 
k zníženiu nákladov na opravy a 
výmeny valcov v stojanoch pre-
tlačovacej stolice.
Do konca roka zostáva nie-
koľko týždňov. Čo bude ich 
prioritou?

   - Okrem splnenia výrobných 
úloh bude prioritou úspešné 
zvládnutie decembrovej strednej 
opravy, v rámci ktorej budú zre-
alizované aj investičné akcie - 

modernizácia dierovacieho lisu, 
chladenie valcov redukovne, re-
konštrukcia dopravníkov od ka-
ruselovej pece po dierovací lis.

(vk)

S Ing. Jaroslavom Romančíkom, vedúcim strediska prevádzkovej strojnej údržby

O tohtoročných plánovaných opravách a investičných akciách
valcovni rúr počas strednej opravy 
v  júni bola zrealizovaná oprava 
prevodovky pohonu valcov elon-
gátora v rámci generálnych opráv. 
V ťahárni rúr bola v prvom kvartáli 
zrealizovaná generálna oprava ží-
hacej pece č.7, ktorá pozostávala 
z opravy pecného priestoru (výmu-
rovky bočných stien, priečnikov, 
predpecia, zápecia, výmena po-
škodených horákov a valcov, atď.) 
a z opravy chladiacich kanálov 
(kontrola a oprava poškodených 
časti viek, chladiacich registrov 
a dopravných valcov).
Čím žijete v týchto dňoch?

   - V oceliarni 
nás čaká od 19. 
do 23. decembra 
stredná oprava, 
počas ktorej je 
plánovaná rea-
lizácia väčších 
prác, ako je  
oprava vozíkov 
na horizontál-
nych ohrevoch, 
výmena záves-
nej kladky na 
portál pece EAF, 
úprava pancie-
rovania oscilač-
ného stola tak, 

aby bol zjednodušený prístup na 
výmenu hadíc prívodu chladiacich 
vôd, výmena ťažnorovnacích sto-

líc na prúde č.1, oprava valcov a 
valníkových jednotiek, revízia pre-
pínača odbočiek pece EAF.
   Vo valcovni rúr bude 
najväčšia oprava v roku 
od 12. do 23. decem-
bra. V rámci plánovanej 
odstávky zariadenia v 
tejto prevádzkarni bude 
na karuselovej peci 
uskutočnená generálna 
oprava otočnej nisteje 
z dôvodu poškodených 
liatinových vnútorných operných 
segmentov, pričom budú vyme-
nené žiarobetónové obrubníky 
a bude opravená úložná plocha 
otočnej nisteje. Uskutoční sa opra-
va vsádzacieho, aj vyťahovacieho 
otvoru. V obidvoch prípadoch spo-
číva vo výmene oceľových rámov 
uloženia chladiča a vedenia dverí, 
zabudovania nových prahov a v 
oprave stavebnej časti obidvoch 
otvorov. 
   Počas strednej opravy budú na 
zariadení vo valcovni rúr zrealizo-
vané aj investičné akcie, medzi 
ktorými je naplánovaná aj posled-
ná etapa zabudovania nového 
prevedenia dopravníkových sekcií 
č. 5, 6, 7 a 10 na úseku od karuse-
lovej pece po kalibrovací stroj, so 
zámerom zníženia poruchovosti 
a predĺženia životnosti. Prvá a dru-
há etapa bola uskutočnená počas 

stredných opráv v rokoch 2013, 
2014. Po výmene dopravníkových 
sekcií v strednej oprave bude 

celý úsek, od karuselo-
vej peci po kalibrovací 
stroj, zmodernizovaný 
novými dopravníkovými 
sekciami s prevedením 
pohonu jednotlivých val-
cov pomocou reťazové-
ho prevodu.
   Ďalšou investičnou ak-
ciou bude výmena me-

chanickej časti dierovacieho lisu. 
Spočívať bude v oprave betónové-
ho základu uloženia základového 
priečnika, vo výmene zostavy zá-
kladového priečnika skladajúceho 
sa z vyrážača, hlavných hydraulic-
kých valcov, spätných valcov, ve-
denia stĺpov a uloženia kontajnera. 
Vymenená bude aj horná traverza 
spolu s držiakom tŕňa, spodná tra-
verza, vodiace stĺpy, stĺp sníma-
čov, vkladacie a vykladacie zaria-
denie. Ide o investičnú akciu, ktorá 
je uskutočňovaná v pravidelných 
trojročných cykloch. 
   Uvedené veľké opravy budú rea-
lizované našimi zamestnancami 
v spolupráci s externými firmami, 
hlavne so spoločnosťou Teplo-
techna průmyslové pece, s.r.o 
Olomouc a Hutnými montážami, 
s.r.o. Košice.
   V ťahárni rúr nás čaká generálna 

oprava žíhacej pece č.3, ktorá je 
zameraná na kompletnú výmenu 
chladiacich kanálov. Realizovať 
ju bude externá firma Gascont, 
s.r.o. Košice. Opravu pecného 
priestoru a elektrických častí pece 
urobíme svojpomocne v spoluprá-
ci centrálnej údržby, ťahárne rúr 
a energetiky. Oprava by mala byť 
realizovaná od 17. novembra do 6. 
decembra 2015.
Vaše želania do konca roka?
   - V prvom rade je to zvýšenie 
výrobných zákaziek, ktoré by 
nám zaručili nepretržitú výrobu v 
štvorčatovom pracovnom režime. 
Ovplyvní to výsledok hospodáre-
nia a v nemalej miere aj plynulý 
chod technologických zariadení. 
Nevyhnutné odstávky totiž hlavne 
v zimnom období môžu spôso-
bovať ťažší rozbeh zariadenia. 
Ďalším mojím želaním je úspešné 
zvládnutie všetkých plánovaných 
opráv do konca roka, čím je daný 
predpoklad úspešnej a bezporu-
chovej výroby na technologických 
zariadeniach v roku 2016. Uve-
dené opravy a investičné akcie 
sa nedajú zvládnuť bez odborne 
zdatných zamestnancov a pre-
to by som sa chcel poďakovať 
všetkým zamestnancom, ktorí sa 
podieľali na doposiaľ úspešne  
zrealizovaných opravách.

(ok)

Valcovňa rúr objektívom Michala Žeca.

Vymenená prevodovka pohonu valcov elongátora vo 
valcovni rúr objektívom J. Romančíka
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    Súkromná stredná odborná 
škola hutnícka Železiarne Pod-
brezová sa zapojila do projektu 
„Rozvoj stredného odborného 
vzdelávania“ v skupinách odbo-
rov 22 Hutníctvo, 24 Strojárstvo a 
ostatná kovospracúvacia výroba II 
a 26 Elektrotechnika. Škola patrí 
k 21 pilotným Centrám odborného 
vzdelávania a prípravy, v ktorých 
sa od mája 2013 do novembra 
2015 overoval duálny systém 
vzdelávania. Strategickým cieľom 
projektu bolo zvýšenie kvality od-
borného vzdelávania a prípravy v 
stredných odborných školách vo 
vybraných skupinách odborov, 
ktoré sú v kompetencii Štátneho 
inštitútu odborného vzdelávania.
    V prípravných konaniach 

projektu bola vykonaná analýza 
didaktických pomôcok v našej 
škole, smerujúca k modernizácii 
materiálovo-technického vybave-
nia podľa normatívu materiálovo-
technického a priestorového za-
bezpečenia pre jednotlivé študijné 
a učebné odbory.

Modernizácia odborného vzdelávania
v SSOŠH ŽP

    Je  nevyhnutné modernizovať 
a inovovať hmotné a nehmotné 
zabezpečenie tak, aby spĺňalo po-
žiadavky zamestnávateľa na profil 
absolventov školy a prispôsobo-
valo sa moderným technológiám u 
zamestnávateľa. Išlo o nutné skva-
litnenie teoretického vzdelávania 
pre potreby trhu práce, prostred-
níctvom ktorého sa zvýši kvalita 
kľúčových, všeobecných a odbor-
ných kompetencií absolventov.
 Cieľom zabezpečenia učeb-
ných pomôcok a materiálu v rámci 

projektu boli:
§ modernizácia a prepojenie 
teoretickej a praktickej časti vyu-
čovania,
§ rozšírenie využívania IKT po-
čas vzdelávacieho procesu,
§ overenie nových foriem a me-
tód vzdelávania,

§ zvýšenie podielu činností 
umožňujúcich nadobudnutie prak-
tických zručností, kvalifikovanosti 
žiakov,
§ vybavenie odborných učební 
a dielní pre vybrané predmety tak, 
aby zodpovedali súčasnému sta-
vu vedy a techniky,
§ prepojenie grafických systé-
mov CAD s CAM technológiami, 
simulácia a modelovanie  výrob-
ných postupov v hutníckej a stro-
járskej výrobe,
§ používanie profesionálnych, 
modulárnych vzdelávacích systé-
mov s vysokou pridanou hodno-
tou.
    V súčasnosti prebieha v 
škole analýza využiteľnosti učeb-
ných pomôcok, ktoré boli dodané 
v rámci projektu pre teoretické 
vyučovanie odborných predmetov 
a praktické vyučovanie na odbor-
nom výcviku. Škole boli dodané 
napr. dva univerzálne NC obrá-
bacie stroje s vysoko presnou 
výrobou s odčítavaním pohybu 
súradníc nástroja, ktoré sa zobra-
zujú žiakovi na displeji. Súčasťou 
dodávky bol tréningový program 
s prípravou majstrov odbornej 
výchovy k obsluhe zariadenia. 
Dodaný multimediálny vyučovací 
program na tému strojárstvo slúži 
pre sprostredkovanie všetkých zá-
kladných vedomostí o moderných 
CNC technológiách. Moderný 3D 
CAD systém ponúka výkonné ob-
jemové aj plošné modelovanie, 
nástroje a automatické generova-

nie výrobných výkresov. Animácia 
umožňuje demonštrovať funkč-
nosť návrhu pohybmi a prevodom 
medzi telesami.
    Pre žiakov absolvujúcich zá-
kladný kurz zvárania máme kom-
pletné vybavenie pre vykonávanie 
priamej vizuálnej kontroly zvarov. 
Môžeme tak jednoducho a rýchlo 
skontrolovať stav a kvalitu tav-
ných spojov, odhaliť povrchové 
chyby, bez nutnosti zložitejších 
nedeštruktívnych skúšok. Žiak si 
môže sám informatívne skontro-
lovať po sebe  zvary  či  vyhovujú  
kritériám prípustnosti. 
    Súpravou dodaných digi-
tálnych meradiel žiaci získavajú 
praktické znalosti a zručnosti v 
meraní dĺžkových rozmerov, akos-
ti povrchu, hlavných parametrov 
strojných súčastí, naučia sa merať 
a vyhodnocovať výsledky z mera-
nia.
    V oblasti elektrotechniky a 
elektroniky sme získali prístroje 
a systém pre počítačom podpo-
rované vzdelávanie, merania a 
prípravu, kde sa vzájomne spája 
vyučovanie teórie a praktického 
merania a poskytuje tak pútavé 
a efektívne multimediálne vzde-
lávacie prostredie. Škola získala 
účasťou na projekte aj prístup k 
novému internetovému portálu s 
digitálnym obsahom. Jeho cieľom 
je prostredníctvom videí, audio-
záznamov, animácií, simulácií, 
pracovných zošitov, testov, textov, 
obrázkov a prezentácií skvalitniť 

výchovnovzdelávací proces na 
stredných odborných školách.  
    Vzhľadom na prienik moder-
ných technológií a informačných 
a komunikačných technológií do 
všetkých oblastí, ktoré zvyšu-
jú nároky na vzdelanie, škola je 
schopná ponúknuť prostredie pre 
tvorivú prácu žiaka aj učiteľa, naj-
modernejšie pomôcky, nástroje, 
softvér, techniku a profesionál-
nych učiteľov vo svojom odbore. 
   Realizáciou projektu sa zvýšilo 
používanie moderných technic-
kých zariadení a technológií vo 
vyučovacom procese jednotlivými 
pedagógmi aj žiakmi tak, aby sa 
získanými odbornými kompeten-
ciami čo najviac priblížili požia-
davkám a podmienkam zamest-
návateľa v odbore.
    Škola sa okrem tohto projektu 
zapojila aj do projektu pre vzdelá-
vanie dospelých od augusta do 
októbra 2015. Cieľovou skupinou 
boli osoby so záujmom získať 
odborné vedomosti a zručnosti 
potrebné pre výkon činnosti zvá-
rača. Prostredníctvom Národného 
ústavu celoživotného vzdelávania 
získala zváračská škola akredi-
táciu a realizovala akreditovaný 
modulový vzdelávací program 
ZVÁRAČ pre 22 účastníkov ex-
terných firiem mimo pracovného 
času a cez víkend. Zváračský 
preukaz tak získalo 11 účastní-
kov v základnom kurze zvárania 
v ochrannej atmosfére, 7 účastní-
kov v  základnom kurze zvárania 
elektrickým oblúkom obalenou 
elektródou a 4 účastníci v základ-
nom kurze zvárania plameňom.

Ing. Peter Mlynarčík,
zástupca riaditeľky

pre praktické vyučovanie
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   Stavebné a reštaurátorské 
práce na hornom nádvorí hra-
du Ľupča výrazne pokročili 
a my sme počas realizácie prác 
získali opäť nové poznatky.

   Každý z nás si už určite po-
ložil otázku, či hrady boli v 
minulosti omietnuté alebo ich 
murivo pozostávalo prevažne 
z holého kameňa ako to vidíme 
v súčasnosti na viacerých zrú-
caninách. Veľkú časť čitateľov 
sklamem, pretože na základe 
viacerých historických výsku-
mov je dokázané, že značná 
časť hradov v stredoveku bola 
omietnutá (najmä ich obytné 
a obranné časti). Stredoveká 
omietka bola charakteristická 
tým, že obsahovala vysoký 
podiel vápna. Aby bola odolná, 
do vápna sa primiešaval pie-
sok, drevené uhlie a niekedy 
keramické črepiny. Omietky 
neboli len biele, ale v mnohých 
prípadoch sa zachovalo zdobe-
nie nárožia (rohov), okenných 
otvorov a v menšom počte 
veľkorozmerné fresky, ktoré 
zdobili exteriér. Bohato zdobe-
né fresky boli charakteristické 
skôr pre interiér stredovekých 
hradov, kostolov a domov meš-
ťanov. Výzdoba závisela od 
charakteru miestnosti. V ka-
plnke tak nájdeme náboženské 
motívy, v iných častiach zas 
rôzne svetské motívy, výjavy 
zo života, poľovnícke radován-
ky, portréty alebo dokonca vy-
obrazenia rodových sídiel. 
   Stav omietok na hornom 
nádvorí hradu Ľupča bol pred 

Zaujímavosti k obnove horného nádvoria hradu Ľupča
6. časť: Zreštaurované omietky

výskumom prezentovaný ako 
jednoduchý s minimálnou vý-
zdobou. Doplňujúci výskum fa-
sád potvrdil nárožné kvadrova-
nie na donjone a juhozápadnej 

veži. Výskum však lokalizoval 
nové, výnimočné nálezy, ktoré 
boli lepšie vnímateľné po ce-
loplošnom odkryve mladšieho 
muriva. Na fasáde juhozápad-
nej veže bolo zreštaurované 
nárožné kvadrovanie, korunná 
rímsa tvorená obdĺžnikovými 
pásmi so štvrťkruhovými vý-
sekmi v rohoch, pasparta (zná-
zornenie kameňa v omietke) 
okenného otvoru a rozsiahly  
barokový motív v ľavej časti od 
okna. Jednotlivé dekoratívne 
prvky boli predryté a následne 
vyplnené náterom tmavočer-
venej farby. Postup obnovy pri 
výzdobe na arkádovej chodbe 
bol opačný. Celá plocha fasá-
dy nad rímsou (čiže horná časť 
arkád) bola prekrytá vrstvou 
štrukturálnej tónovanej omiet-

ky hnedého odtieňa. Rešta-
urátori rytou linkou vyznačili 
dekoratívne členenie fasády 
a po vyzretí na okolie motí-
vov naniesli náter bielej farby. 
Na tejto časti pamiatky tak 
vznikol zaujímavý opakujúci 
sa tvar s bielym lemovaním. 

Najväčší rozsah malieb bol 
realizovaný na fasáde donjo-
nu. Z čelnej strany veže bola 
zreštaurovaná takzvaná nepra-
vá bosáž v tmavošedej farbe. 
Je to v podstate napodobenie 
kvadrového muriva v malte. 
V okolí okien bola obnovená 

rozsiahla výmaľba s rastlinnou 
dekoráciou. Realizátor rešta-
urátorských prác sa rozhodol 
pôvodnú výzdobu zakonzervo-
vať a naniesť na ňu kópiu v po-
mere jedna k jednej k originálu. 
Pôvodná maliarska výzdoba 
horného okna bola ornamen-
tálnejšia a lepšie zachovaná 
ako zdobenie dolného okna. 
Akademický maliar Miroslav 
Šurin po prepauzovaní originá-
lu naniesol na fasádu pôvodné 
odtiene čiernej, tmavošedej, 

červenej a zelenej farby. Vý-
sledkom jeho práce je bohato 
zdobený okenný otvor, ktorý sa 
zaradil medzi najhodnotnejšie 
fresky hradu. Spodné okno je 
zdobené čiernym a tmavoše-
dým odtieňom, ktorý dopĺňajú 
lístočky v zelenej farbe. Vý-
zdoba tohto okna sa v spodnej 
časti zachovala v minimálnom 
rozsahu, preto ju bolo potreb-
né reštaurovať analytickým 
spôsobom na základe iných 
nálezov z hradu Ľupča. Na zá-
ver boli kamenné ostenia okien  
prekryté tmavošedým náterom.  
   Novoobjavená výtvarná 
výzdoba na okenných otvoroch 
donjonu, arkádových chodieb 
a rozsiahly motív na juhozá-
padnej veži sa stali ďalšími 
umeleckými hodnotami hradu. 
Po ukončení ďalších prác, ako 
je osadenie vitrážnych okien, 
dverí a svietidiel, získa fasá-
da komplexný rozmer, ktorý 
umocní celkovú vnímateľnosť. 
Horné nádvorie bolo touto eta-
pou  prác výrazne obohatené 
a pretvorené na jeden kultivo-
vaný priestor. 
   Verím, že v budúcnosti náv-
števníci prehliadok a kultúr-
nych podujatí hradu sa o tom 
na  vlastné oči presvedčia.  
 

Mgr. Vladimír Homola,
kastelán hradu Ľupča

Zdroje: akad. mal. Jozef Do-
rica, Reštaurátorský výskum 
hrad Ľupča, 2003, akad. mal. 
Miroslav Šurin a kol., Reštau-
rátorský výskum horného ná-
dvoria, 2015.
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Jedálny lístok
23. 11. - 29. 11. 2015

Jedálny lístok
30. 11 - 6. 12. 2015

   Mnohé ochorenia sa častej-
šie vyskytujú alebo preukáza-
teľne zhoršujú na jeseň. Môžu 
za to rôzne faktory. Jedným 
z nich je pomerne veľká pre-
menlivosť počasia v tomto 
ročnom období. Náhle prílevy 
teplého vzduchu a následné 
pomerne veľké ochladenie kla-
die vysoké nároky na termore-
gulačné, resp. adaptačné me-
chanizmy organizmu. Keď sú 
málo výkonné a nepružné (na-
príklad pre chronické či akútne 
ochorenie, vyšší vek, stres, 
veľkú psychickú alebo fyzickú 
námahu), nevedia dostatočne 
zvládať záťaž spôsobenú po-
časím, čo sa prejaví zvýšením 
rôznych zdravotných ťažkostí. 
Na jeseň sa navyše redukuje 
množstvo slnečného svitu, čo 
nepriaznivo vplýva na náladu, 
vyvoláva skleslosť a únavu až 
depresívne stavy. Zvyšujúca 
sa chladová záťaž hrá svoju 
úlohu pri chorobách z nachlad-
nutia. 
   Najčastejším ochorením je 
chrípka, ktorá sa začína zim-
nicou, bolesťami hlavy, teplota 
stúpa na 39 až 40° C. Chorý 
má bolesti svalov a kĺbov, su-
chý, dráždivý kašeľ, nádchu, 
pocit sucha a škriabania v 
hrdle. Ku klinickým príznakom 
dochádza za jeden až tri dni od 

infikovania sa. Ak nevzniknú 
komplikácie, príznaky po troch 
až piatich dňoch odznejú. 
   Vírus chrípky sa šíri predo-
všetkým vzduchom pri kašľa-
ní a kýchaní, najmä v prvých 
dvoch dňoch ochorenia. Infi-
kuje bunky sliznice dýchacie-
ho traktu a  rozmnožuje sa po 
štyroch až šiestich hodinách. Z 
napadnutej bunky sa uvoľňuje 
niekoľko tisíc vírusov, ktoré 
infikujú ďalšie bunky a tie sa 
pri kašľaní a kýchaní dostá-
vajú do ovzdušia. Na chrípku 
môže ochorieť ktokoľvek, ale 
rizikovú skupinu predstavujú 
najmä starší ľudia vo veku nad 
59 rokov alebo ľudia s chronic-
kými dýchacími problémami, 
srdcovo-cievneho aparátu, 
zníženou obranyschopnosťou 
organizmu, cukrovkou a zdra-
votnícky personál, ktorý ošet-
ruje chorých. Liečba chrípky 
je v kompetencii klinických le-
károv. Ochorenie by sa v žiad-
nom prípade nemalo precho-
diť. Dôležitý je zvýšený príjem 
tekutín, vitamínov, podávanie 
antipyretík a samozrejme po-
koj na lôžku. Počas chrípkovej 
sezóny je dôležité dodržiavať 
správne hygienické návyky, 
posilňovať imunitný systém 
cvičením a dostatočným prísu-
nom vitamínov. V čase epidé-

mie je vhodné vyhýbať sa hro-
madným podujatiam a pobytu 
v preľudnených priestoroch.
   Najúčinnejšou a najefektív-
nejšou formou prevencie proti 
chrípke je očkovanie, princí-
pom ktorého je tvorba špeci-
fických ochranných protilátok, 
ktoré zabraňujú vzniku ocho-
renia, prípadne zmierňujú jeho 
priebeh a znižujú nepriaznivé 
dôsledky chrípky. Očkovacie 
látky proti chrípke sa od ostat-
ných očkovacích látok odlišujú 
tým, že ich zloženie sa každo-
ročne mení podľa aktuálnych 
kmeňov vírusu chrípky, cirkulu-
júcich v predchádzajúcej sezó-
ne. Z toho dôvodu je potrebné 
očkovať každý rok, a to aj v 
prípade, keď je zloženie chríp-
kových vakcín rovnaké ako v 
predchádzajúcej chrípkovej 
sezóne, z toho dôvodu, že pro-
tektívna hladina protilátok po 
očkovaní proti chrípke pretrvá-
va 6 až 12 mesiacov. Očkova-
nie sa vykonáva jednou dáv-
kou očkovacej látky. Deťom 
vo veku do 36 mesiacov, ktoré 
sú proti chrípke očkované pr-
výkrát, sa odporúča podať dru-
hú dávku očkovacej látky proti 
chrípke najmenej štyri týždne 
po podaní prvej dávky.

Zdroj: ÚV ZSR

Pondelok
Polievky: furmanská, mrkvo-
vá s pórom, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľova-
ný, zemiaky, šalát ● Perkelt 
z morčacieho mäsa, ces-
tovina ● Bravčové rebierko 
s brusnicami a hruškou, ryža 
● Racio šalát, pečivo ● Za-
pekaná ryba so šampiňón-
mi, šalát z červenej kapusty 
s kukuricou ● Škoricové osie 
hniezda, kakao ● Bageta 
Apetito ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: morčacia, cesnako-
vá s haluškami, pečivo.
● Bravčová pečená krkovič-
ka, kapusta, knedľa ● Hovä-
dzie mäso na korení, ryža, 
šalát ● Važecká pochúťka, 
zemiakové placky ● Šalát 
cestovinový s kapiou a salá-
mou ● Pečené zemiaky s pa-
radajkovou omáčkou ● Žem-
ľovka s tvarohom ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Ovocný 
balíček.

Streda
Polievky: prešporská, šurdi-
ca,  pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatko-
vou omáčkou, cestovina ● 
Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, uhorka ● 
Plnená hlávková kapusta, 
knedľa ● Syrové tajomstvo, 
pečivo ● Špenátové haluš-
ky s tvarohom, zakysanka ● 
Muffiny s čokoládou, kakao ● 
Bageta s pikantným mäsom 
● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: boršč s mäsom, 
krupicová so zeleninou, pe-
čivo.
● Morčacie prsia prírodné, 
zeleninová ryža, čalamáda 
● Hovädzie dusené, kôprová 
omáčka, knedľa ● Pizza di-
abolská ● Windsorský šalát, 
pečivo ● Kelový karbonátok, 
zemiaky, šalát ● Šúľance 
s makom ● Bageta Gurmán 
● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: šošovicová kyslá, 
rascová s vajcom, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, 
zemiaková kaša, kompót ● 
Bravčové stehno záhradníc-
ke, slovenská ryža, šalát ● 
Tortelliny so šunkou, syrová 
omáčka ● Šalát brokolicový 
s kuracím mäsom a oliva-
mi, pečivo ● Hovädzí guláš 
so zelenou fazuľkou ● Maxi 
buchta s orechovo-višňovou 
plnkou, vanilkový krém ● 
Bageta moravská ● Mliečny 
balíček.

Sobota
Polievka: terchovská, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecín-
sky, knedľa ● Kuracie prsia 
s horčicou, ryža, uhorka ● 
Bageta syrová.

Nedeľa
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Bravčový rezeň s brosky-
ňou a syrom, zemiaky, šalát 
● Jelenie ragú s brusnicami, 
cestovina ● Bageta s kura-
cím mäsom.

Pondelok
Polievky: držková, horácka, 
pečivo.
● Bravčový rezeň sikulský, 
knedľa ● Kuracie prsia na 
hubách, ryža, šalát ● Štefan-
ská sekaná pečienka, zemia-
kový prívarok, chlieb ● Pes-
trý cestovinový šalát ● Losos 
na masle, dusená zelenina 
● Kysnutý koláč marhuľový, 
kakao ● Bageta s pikantným 
mäsom ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: fazuľová kyslá, 
sedliacka, pečivo.
● Vyprážané čevapčiči, ze-
miaky, šalát ● Pečené kura-
cie stehno, tarhoňa, kompót 
● Baraní guláš, halušky ● 
Parížsky šalát, pečivo ● Hu-
bové rizoto, uhorkový šalát 
● Šišky s nutelou, kakao ● 
Bageta Gurmán ● Mliečny 
balíček.

Streda
Polievky: stupavská zabíjač-
ková, francúzska, pečivo.
● Plnený bravčový závitok, 
ryža, čalamáda ● Hovädzí 
guláš maďarský, knedľa ● 
Zemiakovo-bryndzové piro-
hy so slaninou ● Lahôdkový 
šalát, pečivo ● Kuracie prsia 
s plnkou, zeleninová obloha 
● Buchty na pare s lekvá-
rom, kakaová posýpka, ka-
kao ● Bageta moravská ● 
Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: zeleninová s rajba-
ničkou, frankfurtská, pečivo.
● Bravčové stehno bratislav-
ské, cestovina ● Hydinové 
ražniči, zemiaky, uhorka ● 
Držky na diabolský spôsob, 
knedľa ● Grécky šalát peči-
vo ● Plnené hovädzie mäso, 
zeleninová obloha ● Ryžový 
nákyp s ovocím ● Bageta sy-
rová ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: mexická, bryndzo-
vá so strúhaným cestom, 
pečivo.
● Hovädzia pečienka svieč-
ková, knedľa ● Bravčový re-
zeň na zelenine, ryža, šalát 
● Vyprážaná treska plnená 
brokolicou a syrom, zemiaky, 
šalát ● Študentský šalát, pe-
čivo ● Ohnivé kuracie stehno 
orientálne, zeleninová oblo-
ha ● Hanácke koláče, kakao 
● Bageta s kuracím mäsom 
● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Detvianska nátura, opeka-
né zemiaky, uhorka ● Kura-
cie prsia na paprike, cestovi-
na ● Bageta Apetito.

Nedeľa
Polievka: gulášová, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ● 
Hovädzie mäso námornícke, 
ryža, šalát ● Bageta Gur-
mán.

Nástrahou jesene je chrípka

   V septembri ŽP Informatika s.r.o. 
odštartovala kampaň s názvom 
„Rozbehneme váš biznis“  s cie-
ľom informovať verejnosť o spo-
ločnosti, jej produktoch a služ-
bách. Súčasťou kampane bola 
aj vedomostná súťaž „Čo o nás 

vieš“, v ktorej boli vyhodnocovaní víťazi jednot-
livých kôl a víťaz celkovej súťaže, ktorý správne 
odpovedal na všetky otázky. Ďakujeme všetkým 
zúčastneným a šťastným výhercom gratulujeme.

Kampaň potrvá do konca roka

Blahoželáme víťazom
   V 1. kole zvíťazil Bohumil MARHAVÝ a získal 
športovú tašku. Mikinu v druhom kole vyhrala 
Veronika KURACINOVÁ. Cenu tretieho kola, 
USB  získala Alena HUČKOVÁ. Vo štvrtom kole 
zvíťazila Vladimíra HAVAŠOVÁ, vyhrala tričko a 
víťazkou piateho kola sa stala Anna KONTRÁ-
ŠOVÁ. Z hlavnej ceny – tabletu sa teší Dana 
PETROVÁ.
Kampaň potrvá do konca roka. Viac informácií 

nájdete na web stránke:
http://www.zpinformatika.sk/kampan/



„Spi sladko, snívaj večný sen, v spomienkach 
sme pri tebe každý deň.Smútok a žiaľ v srdci 
máme, na teba s láskou spomíname.“  
Dňa 5. novembra sme si pripomenuli sedem 

rokov odvtedy, ako nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a 
starý otec

Jozef DUČIAK
z Michalovej.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka a syn s rodinou  

...
Dňa 9. novembra sme si pripomenuli prvé 

výročie odvtedy, ako nás navždy 
opustil náš otec, starý, prastarý 
otec a švagor

Július KÚTH
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomíname 
...

„Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli 
ruky, čo pre nás pracovali, zhasli oči, stíchol 
hlas, vďaka ti otecko za všetkých nás.“
Dňa 29. novembra uplynie šesť rokov odvte-
dy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec

Juraj KOHÚTIK
z Dolnej Lehoty.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú man-
želka, deti s rodinami, súrodenci 

a ostatná rodina 
...

Dňa 11. decembra si pripomenie-
me dvadsiate prvé výročie odvte-
dy, ako nás navždy opustil  

Andrej BIENEK
z Podbrezovej.

Na dlhoročného vedúceho propa-
gačného oddelenia a šéfredakto-

ra Podbrezovana spomíname s úctou
...

„Ako ticho žil, tak ticho odišiel, skromný vo svo-
jom živote, veľký vo svojej láske a dobrote.“
Dňa 18. decembra si pripomenieme prvé vý-

ročie odvtedy ako nás opustil dra-
hý manžel, otec, starý otec, brat 
a svatko

Pavol DUDA
z Hornej Lehoty. 

S láskou a úctou spomíname
...

„Kto žije v srdciach tých, ktorých opustil, ten 
nezomrel a navždy ostane v našich spomien-
kach.“
Dňa 7. decembra uplynie desať rokov odvte-
dy, čo nás navždy opustila naša drahá mama, 
stará a prastará mama

Margita DANIŠOVÁ
z Osrblia.

Ak ste ju poznali a mali radi, ve-
nujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.

S láskou a úctou spomínajú 
dcéry a syn s rodinami
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Inzertná služba

Spomienky

V Dome kultúry Železiarní Podbrezová
sa 5. decembra 2015 o 13. hodine

uskutoční mikulášske predstavenie pre deti

   Žiačka Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP Lenka 
Strigáčová, ktorá sa pripravuje na svoje budúce povolanie v od-
bore obrábač kovov,  sa zúčastnila kvalifikačného kola II. MS v 
CNC sústružení a frézovaní.
   Súťaž organizuje Didactic Martin, v spolupráci s EMCO Maier 
(výrobcom CNC strojov) pre žiakov stredných škôl, ktorí progra-
mujú obrábacie stroje v programoch Sinumerik 840D, Sinumerik 
Operate, Fanuc alebo Heidenhain TNC 426. 
   Kvalifikačnému kolu predchádzala úloha, ktorú musel súťažiaci 
vyriešiť v domácom prostredí a zaslať na kontrolu organizátorovi 
súťaže elektronicky. Kvalifikačné kolo sa uskutočnilo v Martine, 
v priestoroch hotela Turiec. Úlohou súťažiacich bolo vyhotoviť 
program na výrobu súčiastky. Stanovený limit dve hodiny kaž-
dý využil na sto percent. Pre väčšinu súťažiacich to bol aj dosť 
krátky čas, určite aj preto, lebo zadanie tvoril Dieter Geisberg 
zo vzdelávacieho centra ABY Braunau z Rakúska, ktorý tvoril aj 
zadanie pre tohtoročné Mjstrovstvá sveta v programovaní CNC 
strojov. Súčasne so súťažiacimi program tvorili aj pedagógovia, 
ktorí žiakov sprevádzali. Pri tvorbe programu sa zapotili a spo-
ločne sa zhodli na tom, že ešte vždy sa majú čo učiť aj oni. 
Súťaž určite prispela k skvalitneniu vyučovania programovania 
CNC strojov v rámci všetkých zúčastnených škôl. Po vlaňaj-
šom prvom ročníku náročnosť, ale aj kvalita súťažiacich stúpla. 
V Martine súťažili zástupcovia z bývalého Západoslovenského 
a Stredoslovenského kraja. Do Spišskej Novej Vsi zavítali sú-
ťažiaci z bývalého Východoslovenského kraja. V kategórii CNC 
sústruženie súťažilo trinásť žiakov, väčšinou maturitných odbo-
rov mechanik nastavovač alebo programátor obrábacích strojov. 
Naša tretiačka Lenka Strigáčová sa po vyhodnotení výsledkov 
zástupcov jednotlivých škôl z celého Slovenska umiestnila na 7. 
mieste. Blahoželáme jej k umiestneniu.                 I. Majer + foto

Ďakujeme Nadácii Že-
leziarne Podbrezová za 
finančný príspevok na 
zakúpenie pružinových 
hojdačiek pre naše de-
tičky.

Materská škola Štiavnička

Predám garáž v Podbrezo-
vej pri Dome športu. Cena 
dohodou. 
Kontakt: 0907 813 777

...
Kúpim 1-izbový byt vo Va-
laskej do 12-tisíc eur. 
Kontakt: 0944 268 166

Tajnička z krížovky veno-
vanej Mesiacu úcty k star-
ším znie: „Človek je krásny 
nielen vtedy, keď má pružný 
krok“. Výherca Tomáš Ko-
šičiar z centrálnej údržby 
si cenu môže prevziať v re-
dakcii novín.

   Ľudová múdrosť hovorí: „Člo-
vek je krásny nie len vtedy, keď 
má pružný krok. Je krásny pod-
ľa múdrosti, čo zračí sa mu v 
oku, podľa vrások a bielych vla-
sov, podľa slov, keď ponára sa v 
hovore s deťmi do rokov, keď aj 
on bol mladý. Človek je krásny 
vtedy, keď ho ľudia majú radi.“ 
   Práve jeseň je obdobím, kedy 
si pripomíname týchto ľudí a to, 
čo pre nás urobili. Ani my by 
sme dnes nestáli pred žiakmi, 
keby sme nemali skvelých uči-
teľov, tých ktorí položili základ-
ný kameň, na ktorom my môže-
me ďalej budovať. V histórii na-
šich škôl sa objavilo množstvo 
úžasných pedagógov, skvelých 
ľudí a zručných majstrov. Roz-
hodli sme sa, že pestrú jeseň 

obohatíme o ďalšiu farbu, farbu 
jednej z najvzácnejších cností,  
úcty k starším. 
   Dňa 6. novembra 2015 
sme v našich školách priví-
tali bývalých zamestnancov. 
Po vrúcnom privítaní, plnom 
emócií a spomienok, nahliadli 
do priestorov, v ktorých sami 
učili a mali možnosť spoznať 
modernú školu. Pedagógovia 
a žiaci hosťom pripravili pestrý 
kultúrny program, vlastnoručne 
napečené koláčiky, spomienko-
vé darčeky a na záver si s nimi 
aj zatancovali. 
   Toto stretnutie zanechalo v 
srdciach všetkých generácii hl-
bokú stopu a my veríme, že sa 
stane tradíciou. 

(KT)

Žrebovali sme

Vstupenky si môžete prevziať už od 30. novembra 2015
vo svojich útvaroch

SNEHULIENKA
A SEDEM TRPASLÍKOV,
v podaní členov Spišského divadla.

Majstrovstvá Slovenska
v CNC sústružení a frézovaní

Kvalifikačné kolo druhého ročníka

Radostné stretnutie generácií
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   Rovnako svieži štart do duelu ako pred týždňom proti Skalici,  sa udial aj teraz a priniesol veľmi 
skorý gól, o ktorý sa po skvelej kolmici do šestnástky postaral „Smejo“ (1:0). Už o pár minút na 
to mohol ten istý hráč zvýšiť vedenie, avšak to by musel ideálny center Vaščáka na malé vápno 
nasmerovať do brány a nie tesne vedľa nej. Prvé dejstvo patrilo domácim, tí až na ojedinelé 
návštevy okolia šestnástky Kuciaka, súperov k ničomu nepúšťali. A prišli ďalšie šance. Svoj tím 
niekoľkokrát podržal brankár Ranilovič a aj jeho obrancovia, ako pri Kochanovej šanci, ktorý 
dostal loptu za gólmana, no defenzíva ViOn-u spred čiary odkopla. Druhý polčas na nešťastie 
priniesol úplne iný obrázok s aktivitou Zlatých Moraviec, ktoré v päťdesiatej štvrtej minúte, po 
hlavičke De Souzu vyrovnali (1:1). Necelých desať minút na to sa triaslo za Kuciakom brvno a 
lopta sa od čiary odrazila do poľa, takže stav sa (zatiaľ) nemenil. K zmene ale došlo už v sedem-
desiatej štvrtej minúte, kedy sa elitný útočník Tawamba dostal za našu defenzívu a vychutnal si 
Kuciaka (1:2). Už to pomaly vyzeralo na tri body pre hostí, no v osemdesiatej deviatej minúte si 
na skvelý center perfektne nabehol Vajda a hlavou vyrovnal (2:2).
FO ŽP Šport: Kuciak – Migaľa, Vajda, Kupčík, Andrić, Szöke, Kochan, Gal Andrezly, Vaščák, 
Podio, Rendla (72. Pančík).

   Naše dvojičky Mária a Zuzana 
Remeňové (I. G) a Veronika Ma-
chyniaková (III. G) si po víťazstve 
na okresnom (23. septembra) 
a neskôr aj krajskom kole (27. 
októbra) vybojovali postup na 
Školské majstrovstvá SR v cez-
poľnom behu, ktoré sa uskutočnili 
4. novembra na dostihovej dráhe 
v Bratislave. Na náročnej 3,5 kilo-

Muži B – juniori ukončili sezónu posledným zápasom s Lučencom, ktorý 
doma porazili 2:1. O tom, ako je spokojný s výkonmi hráčov nás informo-
val tréner Tomáš Kvačkaj:
   - Tretia liga skupiny stred je kvalitná súťaž, v ktorej sme hrali ako nováčik a 
myslím, že vo všetkých zápasoch sme ukázali svoju kva-
litu a potenciál mladých hráčov napredovať a hrať dobré 
zápasy s kvalitnými súpermi. Naše družstvo bolo budova-
né za pochodu. Snažili sme sa vytvoriť jeho základ  z do-
mácich hráčov, ktorí pôsobili v minulých rokoch v našich 
mládežníckych tímoch, čo sa nám aj podarilo. Z hosťo-
vania sa vrátili Lihan, Jakuba, Kováčik, Gajan, Schöber 
a z minuloročnej devätnástky zostali u nás na hosťovaní 
Vojtek, Dobranský a Duda. Myslím, že to je dobrý základ 
mladých hráčov pre III. ligu. Tréningový proces prebiehal 
spolu s tímom U19 a družstvo bolo na majstrovské zápasy  tvorené z troch 
tímov - U 19, juniorky a mužov. Všetci hráči, ktorí nastúpili v zápasoch, dokázali 
svojím nasadením, odhodlaním a pripravenosťou, že si zaslúžia nosiť dres Že-
leziarní Podbrezová a boli prínosom pre toto družstvo. Dobre sme hrali hlavne v 
domácich zápasoch, aj keď sme niekedy futbalové umenie nahradili bojovnos-
ťou. Vcelku naše účinkovanie na domácom ihrisku v Brezne hodnotím kladne. 
Horšie to bolo na ihriskách súperov, hoci si u hráčov cením, že stále chceli hrať 
útočne a aktívne dopredu. Niekedy nás však práve tá mladícka nerozvážnosť a 
naivita stála body. Získali sme 23 bodov za sedem víťazstiev, dve remízy, šesť 
prehier, čo nám vynieslo 10. miesto v tabuľke. Myslím, že sme mnohých milo 
prekvapili, iných možno sklamali. Robili sme však v rámci možností a kvality 
kádra, čo sme mohli. Ďakujem v prvom rade všetkým hráčom za dobre odve-
denú prácu a celému realizačnému tímu, kde nerátam len seba a vedúceho 
družstva Tibora Potkányho, zároveň môjho asistenta, ale aj Michala Budovca, 
Andreja Smékala, Radoslava Kupca, aj trénerov U 19 a mužov, ktorí boli vždy 
nápomocní pri riešení situácií a fungovaní družstva juniorov.

***
Jesennú časť ročníka 2015/16 má úspešne za sebou aj družstvo dorastu 
U19, ktoré si na svoje konto pripísalo 21 bodov (13 zápasov, z toho 7 
výhier, 6 prehier, skóre 27:25) a prezimuje na 5. mieste. O zhodnotenie 
výkonov tímu sme požiadali trénera Ivana Dubínyho:
   - Jesennú časť hodnotím z pohľadu tabuľkového umiestnenia pozitívne, k 
úplnej spokojnosti mi chýbajú ešte 3 - 4 body. Mužstvo bolo dominantné na do-
mácom ihrisku, kde svojim súperom nastrieľalo 23 gólov, v priemere 3,28 gólu 
na zápas a získalo 18 bodov. Nie som spokojný s výsledkami na súperových 

ihriskách. Podarilo sa nám zvíťaziť len v Prešove, vďaka 
vynikajúcemu výkonu brankára Pavola. V ostatných zápa-
soch sme nebodovali, ale mužstvo ma vyložene sklamalo 
len na pôde predposledného Bardejova, kde sme zápas 
nezvládli predovšetkým po mentálnej stránke. Napriek 
prehrám vysoko hodnotím naše výkony v Nitre a Žiline. 
Veľkým pozitívom bolo,  že výborne fungovala „chémia“ v 
kabíne. Chlapci vytvorili výbornú partiu, a aj to je jeden z 
dôvodov dobrého umiestnenia v tabuľke. Úroveň súťaže, 
v porovnaní s predchádzajúcimi sezónami, stúpla a o to 

viac si cením naše umiestnenie. Prezentovali sme sa útočným herným systé-
mom 4-3-3 bez ohľadu na to, či hráme na domácom alebo súperovom ihrisku. 
Najstabilnejšie výkony podávali Turlík, Lipčák a Tešlár, ale podstata našej práce 
je vždy založená  predovšetkým na kolektíve a ten bol výborný.
   Pred nami je zimná príprava, v ktorej bude hlavnou úlohou zvýšiť konku-
renciu v mužstve, ktorá nebola na požadovanej úrovni, ďalej pracovať na 
mentálnej stránke mužstva a najdôležitejšou úlohou bude pripraviť chlap-
cov na vstup do mužského futbalu. V tíme sú jednotlivci, ktorí by postupom 
času mohli zaklopať aj na dvere A mužstva. Prípravu začneme 11. januára 
2016 a jej spestrením bude 6 dňové sústredenie v Uherskom Hradišti, kde 
odohráme aj dva prípravné zápasy s Olomoucom a Slováckom. Chcem 
poďakovať všetkým chlapcom za veľmi dobrú prácu počas jesennej časti, 
vedeniu klubu za vytvorené podmienky, ktoré sa neustále zlepšujú a svojim 
spolupracovníkom v realizačnom tíme - J. Hrošovi, A. Smékalovi, T. Kvač-
kajovi, za odvedenú prácu.                                                                              (vk)

Na svoju príležitosť po rohovom kope železiarov čakal aj Július Szöke (v popredí). Po jeho pravi-
ci Tawamba, strelec druhého gólu hostí.                                                          Foto: I. Kardhordová

SO ZLATÝMI MORAVCAMI

Extraliga muži
8. kolo

KO ŽP Šport A – Inter Bratislava 
8:0 (3898:3399)

Zostava a body: Čech 650/1, Zavarko 
681/1, Vadovič 641/1, Kuna 616/1, Tep-
ša 650/1,Tomka 660/1.

KO ŽP Šport B – MKK Piešťany
7:1 (3530:3476)

Zostava a body: Pašiak 612/1, Dilský 
599/1, Poliak 496/0, Balco 606/1, Kyse-
lica 600/1, Kozák 617/1.
KO ŽP Šport C – Inter Bratislava A

1:7 (3512:3666)
Zostava a body: Svitek 634/0, Dziad 
548/0, Herich 542/0, Paulečko 625/0, 
Babčan 568/0, Štefančík 595/1.

9. kolo
ŠKK Trstená - KO ŽP Šport A

0:8 (3344:3879)
Zostava a body: Vadovič 645/1, Tom-
ka 675/1, Tepša 632/1, Ponjavič 584/1, 
Zavarko 679/1, Kuna 664/1.

Jeseň očami trénerov
Prvú časť ročníka 2015/16 má úspešne za sebou 

niekoľko tímov Futbalového oddielu ŽP Šport.

Naše gymnazistky s medailou
metrovej trati sestry v rámci Sloven-
ska vybojovali v silnej konkurencii 
pre našu školu 2. miesto na stupni 
víťazov v družstvách dievčat. Zví-
ťazili dievčatá zo Športového gym-
názia v Nitre. V súťaži jednotlivcov 
sa Mária umiestnila na 5. mieste a 
jej sestra Zuzana dobehla tesne za 
ňou, finišovala ako šiesta. Veronika 
bohužiaľ pre zranenie s nami neod-

cestovala. Dievčatám ďakujeme 
za dobrú reprezentáciu školy, gra-
tulujeme k výkonu a držíme palce 
v ďalšej tréningovej a pretekárskej 
práci. Poďakovanie patrí škole za 
vytvorenie podmienok, poskyt-
nutie auta na preteky a trénerovi 
Petrovi Kazárovi, ktorý dvojičky 
pripravuje na biatlonovú kariéru.

Roman Snopko

Z kolkárskych dráh

PKŠ Košice – KO ŽP Šport B 
2:6 (3435:349)

Zostava a body: Pašiak 631/1, Kozák 
594/1, M. Dilský 588/0, T. Dilský 567/1, 
Kyselica 585/1, Balco 525/0.
Inter Bratislava B – KO ŽP Šport C

5:3 (3532:3435)
Zostava a body: Svitek 579/0, He-
rich 577/1, Štefančík 613/1, Paulečko 
544/0, Babčan 569/1, Petráš/Dziad 
553/0.

13. kolo - predohrávka
Tatran Sučany – KO ŽP Šport A 

0:8 (3513:3852)
Zostava a body: Vadovič 616/1, Tom-
ka 641/1, Tepša 664/1, Ponjavič 582/1, 
Zavarko 685/1, Kuna 664/1.

12. kolo - predohrávka
KO ŽP Šport A – Lokomotíva  Vrútky 

8:0 (3965:3292)
Zostava a body: Vadovič 669/1, Tom-
ka 655/1, Tepša 664/1, Ponjavič 609/1, 
Zavarko 712/1, Kuna 656/1.

KO ŽP Šport B – Tatran Sučany 
6:2 (3654:3582)

Zostava a body: Kozák 626/1, Balco 
599/0, Šibal 649/1, Pašiak 579/1, Kyse-
lica 582/0, Kyselica 621/1.

Dorastenecká liga - východ
4.kolo

KO ŽP Šport – ŠKK Trstená 
0:2 (1615:1616)

Zostava a body: Poliaková 518, Bánik 
565, Švantner 527, Malček 523. Šprint: 
Poliaková/1, Bánik/0.

5. kolo
Slavoj V. Šariš – KO ŽP Šport 

0:2 (1489:1563)
Zostava a body: Poliaková 524, Bánik 
511, Švantner 528, Malček 484.

MK

Sobota 7. november 2015, ZELPO ARÉNA Podbrezová.
Fortuna liga, 16. kolo.

FO ŽP Šport  - FC ViOn Zlaté Moravce 2:2 (1:0)
Góly: 4.Gal Andrezly, 89. Vajda – 54. De Souza, 74. Tawamba. ŽK: Podio - Kupec, Tawamba, 
Ranilovič. Pred 1003 divákmi rozhodovali Jozef Pavlík – Peter Chládek, Peter Jenčura.

   V 8. kole porazilo Áčko Kolkárskeho oddielu ŽP Šport rezervu 
Interu 8:0, B-tím Piešťany 7:1 a C družstvo podľahlo Interu A 1:7. V 
9. kole zvíťazilo áčko v Trstenej 8:0, béčko v Košiciach 6:2 a céčko 
prehralo na dráhach Interu s rezervou 3:5. V predohrávke 13. kola 
zvíťazilo áčko 8:0 v Sučanoch  a 12. kola doma nad Vrútkami 8:0. 
Naše béčko bodovalo v predohrávke 12. kola so Sučanmi 6:2.


