
Z výsledkov
prieskumu

Z obsahu čísla 
vyberáme:

20 ROČNÍK LXXII
7. OKTÓBER 2016
www.podbrezovan.sk

Región čítajte na 3. strane

Súkromné školy čítajte na 5. strane

Predstavujeme vám

Redakcia čítajte na 6. strane

Reprezentovali
Slovensko

S e m i n á r  s  m e d z i n á r o d n o u  ú č a s ť o u

Nová stratégia
kvality

Železiarne Podbrezová čítajte na 2. strane

Zdravé koreniny

Šport čítajte na 8. strane

M. Jančovič
noviny@zelpo.sk Železiarne Podbrezová čítajte na 3. strane

Duel začal svižne

Materiálová recyklácia priemyselných odpadov

MUDr. Mária Kubišová 
ordinuje v pondelok
od 7. do 15. hodiny.

   V 15. čísle Podbrezovana sme vy-
hlásili čitateľskú súťaž „O najkrajšiu 
fotografiu z dovolenky“. Fotografií, 
ktoré spĺňali kritériá súťaže sme 
do redakcie dostali devätnásť a ich 
kvalitu hodnotili profesionálne foto-
grafky Anna Nociarová a Iveta Kard-
hordová s členmi fotoklubu Granus 
– Dušanom Seifertom, Michalom 
Bobákom, Ivanom Setvákom, Ale-
nou a Martinom Sojkovcami. Naj-

   Školský rok 2016/2017 je už me-
siac v plnom prúde, no pre prvákov 
Súkromného gymnázia Železiarní 
Podbrezová so zameraním sa na 
informatiku, bude odteraz školský 
život o poznanie jednoduchší. Nej-
de o poznanie ako také, ktorého sa 
dennodenne dostáva všetkým žia-
kom v školách. Prváci z I.H triedy to-
tiž 3. októbra dostali kvalitné učeb-
né pomôcky, ktoré im zjednodušia 
prácu v škole, uľahčia komunikáciu 
s pedagógmi a predovšetkým im 
pomôžu spoznávať svet výpočtovej 

   V dňoch 22. – 23. septembra sa v 
nádhernom prostredí Nízkych Tatier, 
v hoteli Stupka, uskutočnil druhý 
odborný seminár s názvom: „Ma-
teriálová recyklácia priemyselných 
odpadov“, ktorý nadviazal na minu-
loročný seminár: „Technológie re-
cyklácie druhotných surovín“. Podu-
jatie zorganizoval Ústav recyklačných 
technológií (ÚRT, Hutníckej fakulty, 
v spolupráci so ŽP Výskumno-vývo-
jovým centrom, s.r.o. (ŽP VVC, s.r.o.). 

Blahoželáme víťazovi
čitateľskej súťaže

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk viac bodov získala fotografia „Sopka 

Mount Bromo – východná Java In-
donézia“. Jej autor, Ing. Andrej Ťažký 
zo ŽP Informatika, prevzal cenu od 
Ing. Márie Niklovej, členky Pred-
stavenstva a personálnej riaditeľky 
ŽP a.s. (na snímke I. Kardhordovej). 
Všetkým zapojeným čitateľom ďa-
kujeme. Tešíme sa aj na vaše ďalšie 
fotografie, ktoré môžete poslať do 
redakcie aj príležitostne. Radi ich  
uverejníme. Víťaznú foto nájdete na 
7. strane.

Ing. Zita Takáčová, Phd.,
v mene organizačného výboru

Uvedené pracoviská prevádzkujú od 
roku 2013 spoločné Laboratórium 
spracovania priemyselných odpadov 
(LSPO). Akcia sa konala s podporou 
projektu APVV, na základe Zmluvy 
č. APVV-14-0591, na tému: „Spra-
covanie priemyselných odpadov“, s 
cieľom získať predajné produkty na 
báze zinku, olova a cínu, ktorý sa na-
chádza v druhom roku riešenia. 
   Seminár otvoril a prítomných priví-
tal Ing. Pavol Beraxa, PhD., zástupca 
riaditeľa ŽP VVC, s.r.o., pre oblasť 

Pokrač. na str. 3

Prváci SG ŽP dostali
nové notebooky

techniky. Nové notebooky 26 prvá-
kom slávnostne odovzdali podpred-
seda Predstavenstva a ekonomický 
riaditeľ ŽP a.s. Marian Kurčík, člen-
ka Predstavenstva a personálna ria-
diteľka ŽP a.s. Mária Niklová, člen 
Predstavenstva a vedúci odboru 
predaja a marketingu Vladimír So-
ták a generálny riaditeľ ŽP Informa-
tiky Ján Gaboň. „Som rád, že ste si 
vybrali našu školu, ktorá vás kvalit-
ne pripraví do praxe alebo môžete 
s nadobudnutými vedomosťami 
ďalej pokračovať štúdiom na vyso-
kej škole. Verím, že k úspechu vám 
značnou mierou pomôžu aj note-
booky a teším sa, že sa o štyri roky 

V letných mesiacoch bola uverej-
nená anketa, v ktorej sme zisťovali 
vašu mienku o vytvorených pracov-
ných podmienkach v našej spoloč-
nosti. Do prieskumu sa zapojilo 52 
zamestnancov. 

Je to super mať vlastné notebooky.                                        Foto: I. Kardhordová

stretneme na slávnostnom odo-
vzdávaní vysvedčení úspešným ab-
solventom“, povedal Marian Kurčík 
pred samotným odovzdaním. Na zá-
ver ho doplnil Ján Gaboň: „Verím, že 

notebooky vám pomôžu odhaliť svet 
technológií nielen z hľadiska bežné-
ho užívateľa, ale že doň nazriete aj 
z opačnej strany, zo strany tvorcov 
- programátorov.“ 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
(ÚNMS SR) je koordinátorom štát-
nej politiky kvality, ktorú uskutoč-
ňuje prostredníctvom  strategické-
ho dokumentu „Národný program 
kvality SR na roky 2013 – 2016.“

V rubrike Predstavujeme vám sme 
sa rozprávali s novým vedúcim cen-
trálnej údržby, ktorý bol do funkcie 
menovaný 1. augusta 2016.

V dňoch 30. júla až 7. augusta sa 
univerzitný folklórny súbor Trnaf-
čan, ako jediný súbor zo Slovenska, 
zúčastnil 5. Folkloriády, konanej  
tentokrát v malebnom mestečku 
Zacatecas v Mexiku.
Región čítajte na 4. strane

Koreniny sú pochutinou prevažne 
rastlinného pôvodu, s výraznou 
chuťou, vôňou a farbou. Používame 
ich čerstvé, alebo v sušenom stave, 
keď ich pridávame do jedál, na zvý-
raznenie chuti. Mnohé sú známe už 
celé tisícročia a pripisujú sa im aj 
ozdravné účinky.

Posledné stretnutie v prvej tretine 
súťaže spojilo proti sebe dva prvé 
celky. Druhá Podbrezová cestovala 
k prvej Žiline. Duel začal veľmi sviž-
ne, hlavne z domácej strany.

So začiatkom školského roka 
2016/2017 sa v našich školách – Sú-
kromnom gymnáziu ŽP a Súkromnej 
strednej odbornej škole hutníckej  
ŽP, v septembri znovu rozbehla aj 
dobrovoľnícka činnosť.

Dobrovoľnícka
činnosť
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 *  a n k e t a  *  a n k e t a  *  a n k e t a  *  a n k e t a  *  a n k e t a  *  a n k e t a  *  a n k e t a  * a n k e t a  *
Zhovárala sa: V. Kúkolová
Foto: I. KardhordováAké sú tvoje prvé dojmy zo Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP?

Viktor PAPAJ z Predajnej
- Do tejto školy to mám naj-
bližšie a rozhodol som sa pre 
ňu aj na základe toho, že otec 
je elektrikár a ja to chcem skú-
siť tiež.  Venujem sa biatlonu 
a som rád, že budem môcť po-
kračovať v tréningoch aj v rám-
ci školy. Som tu necelý mesiac 
a zatiaľ je to dobré. Našiel som 
si už aj kamarátov a to, čo som 
očakával, sa mi  zatiaľ plní.

   V letných mesiacoch bola uverejne-
ná anketa, v ktorej sme zisťovali vašu 
mienku o vytvorených pracovných 
podmienkach v našej spoločnosti. Do 
prieskumu sa zapojilo 52 zamestnan-
cov. 
   Z vašich odpovedí vyplýva, že naj-
pozitívnejšie ste hodnotili úroveň 
bezpečnosti na pracovisku, majorit-
ná väčšina z vás (92,3 percenta) totiž 
odpovedala, že ste s touto oblasťou 
spokojní. 
   Zistili sme, že mnohí z vás sú spokoj-
ní aj s náplňou práce (84,6 percenta) 
a s istotou stáleho zamestnania (80,8 
percenta). Viac ako polovica odpovedí 
smerovala k spokojnosti s medziľud-
skými vzťahmi na pracovisku (65,4 
percenta), s možnosťou zvyšovania si 
kvalifikácie (53,8 percenta) a s mate-

Z  p r i e s k u m u  v y p l ý v a ,  ž e
najvyššie hodnotíte úroveň bezpečnosti na pracovisku

Mgr. Dominika Barabášová
personálny odbor

riálnym a technickým vybavením pra-
coviska (53,8 percenta). 
   Keď sa zameriame na oblasti, v kto-
rých ste vyjadrili nespokojnosť, nájde-
me tu možnosť pracovného postupu, 
s čím je 50 percent respondentov 
nespokojných, ale aj ponúkané so-
ciálne benefity, s ktorými je už viac 
ako polovica respondentov nespokoj-
ných (50,2 percenta). Najvyššiu mie-
ru nespokojnosti však nachádzame v 
mzdovom ohodnotení práce. Až 76,9 
percenta zamestnancov zapojených 
do prieskumu vyjadrilo svoju nespo-
kojnosť. Len 15,4 percenta je so svo-
jím finančným ohodnotením spokoj-
ných a 7,7 percenta zaujalo nerozhod-
ný postoj. Uvedené zistenie sa nám 

opakovane v prieskume spokojnosti 
potvrdilo.
   Niektorí z vás navrhli aj ďalšie ob-
lasti, ku ktorým vyjadrili svoj názor. 
Jeden z respondentov uviedol, že je 
spokojný s prístupom nadriadeného 
k zamestnancom. Ďalší sa vyjadril, že 
je veľmi nespokojný s hodnotením 
stredného manažmentu a jeden res-
pondent navrhol zvýšenie osobného 
hodnotenia, ak zastupuje kolegu, kto-
rý je dlhodobo PN.
   Program predstavenstva našej spo-
ločnosti v oblasti starostlivosti o za-
mestnancov sa každý rok prehodno-
cuje a hľadajú sa nové benefity, ktoré 
by bolo možné poskytovať. Z tohto 
dôvodu nás zaujíma, ktoré ponúkané 

benefity zo sociálneho fondu, a v akej 
miere, sú pre vás atraktívne. 
   Ukázalo sa, že uvedené benefity sú 
pre vás dôležité v nasledovnom pora-
dí: vyplatenie ďalších miezd zamest-
nancom – dovolenková a vianočná 
mzda (88,5 percenta z vás ich označilo 
ako dôležité), odmeny darcom krvi 
(84,6 percenta), vyššie odchodné do 
dôchodku (80,8 percenta), odmeny 
pri významných pracovných a život-
ných jubileách (76,9 percenta), po-
nuka prázdninových rekreácií pre deti 
zamestnancov firmy (76,9 percenta), 
možnosť doplnkového dôchodkového 
sporenia (73,1 percenta), zdravotná 
starostlivosť o zamestnancov – reha-
bilitačné pobyty, sauna, telocvičňa 

a pod. (73,1 percenta), poskytovanie 
zliav na rôznom poistení – cestovnom, 
privátneho majetku, motorových vozi-
diel, zodpovednosti za škodu spôsobe-
nú pri výkone povolania (73,1 percen-
ta), kvalita stravovania a poskytovanie 
výživových doplnkov (69,2 percenta), 
možnosť návštevy ponúkaných špor-
tových podujatí (42,3 percenta). 
   Za bezvýznamný benefit ste ozna-
čili možnosť čerpať pohonné hmoty 
na zamestnaneckú palivový platobnú 
kartu či Easy SIM kartu od spoločnosti 
Slovak Telekom. Jeden respondent na-
vrhol nový benefit pre našich zamest-
nancov, zavedenie zliav do fitness cen-
tra na Štiavničke. 
   Za všetky odpovede ďakujeme a vy-
žrebovaný Ľubomír Giertli z prevádz-
karne energetika si môže vecnú cenu 
osobne vyzdvihnúť v personálnom 
odbore.

Miloslav JANÍK z Hronca
- Školu sme si so sestrou vy-
brali na odporúčanie mamy. 
Sestra nastúpila do gymná-
zia, do športovej triedy a ja 
študujem v odbore mecha-
nik-mechatronik. Po mesiaci 
je to všetko v pohode, dobrý 
kolektív v triede, pedagógovia 
a popri škole stíham hrať aj 
futbal za Bacúch.

Alex MATZENAUER z Brezna
- Zo školy vo Zvolene som pre-
stúpil do prvého ročníka od-
boru mechanik-mechatronik. 
Som hokejista, vo Zvolene mi 
to nevyšlo, tak som prestúpil 
do klubu v Brezne. Po prvom 
mesiaci v škole sa mi tu cel-
kom páči, atmosféra je dobrá, 
v pohode je to aj s učiteľmi a 
v triede si vytvárame, verím že 
dobrý kolektív.

Tomáš NEPŠINSKÝ z Pohron-
skej Polhory
- Zatiaľ je to dobré, kolektív. 
Vadí mi rozdelenie na A a B 
týždeň, je to zmena a na to si 
budem musieť zvyknúť. Štú-
dium v odbore elektrotechnik  
mi odporučili bratranci, robia 
v železiarňach a vedia že ma 
tento odbor baví. Teraz mám 
možnosť zdokonaliť sa.

Miroslav MAKOVIČ z Čierneho 
Balogu
- Aj ja sa tu cítim dobre, páči sa 
mi tu. Spolužiaci sú fajn, učite-
lia tiež. Dobre sa o nás starajú, 
výborná je aj strava. Zvolil som 
si odbor mechanik-mechatro-
nik, s ktorým ma trochu oboz-
námil kamarát, ale v železiar-
ňach robil aj môj starký, takže 
som už čo to o železiarňach  
vedel.

Miroslav JÁNOŠÍK z Heľpy
- Zatiaľ sa tu cítim dobre a na-
šiel som si aj veľa kamarátov. 
Inšpiráciou pre odbor elektro-
technik je môj otec, ktorý robí 
v podbrezovských železiarňach. 
Okrem školy ma baví aj šport. 
Chcem sa oboznámiť aj s mož-
nosťou zapojiť sa do nejakých 
krúžkov a samozrejme pokra-
čovať vo florbale.

Martin HAZÁK z Čierneho Ba-
logu
- V železiarňach robil starký 
zámočníka, on ma inšpiroval 
v tom, že by som mal študovať 
elektrotechniku. Stredná škola 
to je už niečo iné, ako základ-
ná. Páči sa mi tu – školský are-
ál, upravené triedy, je tu fajn. 
Kolektív v triede je výborný, asi 
sme sa našli. 



   Úrad pre normalizáciu, metro-
lógiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky (ÚNMS SR) je koordi-
nátorom štátnej politiky kvality, 
ktorú uskutočňuje prostredníc-
tvom  strategického dokumentu 
„Národný program kvality SR 
na roky 2013 – 2016.“  V súčas-
nosti, v súlade s programovým 
vyhlásením vlády SR na roky 

2016 – 2020 v oblasti zlepšova-
nia kvality výrobkov a služieb, 
pripravuje novú stratégiu Ná-
rodného programu kvality SR na 
roky 2017 – 2021 pod názvom 
„Stratégia zlepšenia kvality pro-
duktov zlepšovaním organizácií 
2017 – 2021“.
   Na návrhu tohto strategic-
kého dokumentu participuje 
pracovná skupina pod gesciou 
ÚNMS SR, v súčinnosti a úzkej 
spolupráci s odbornými a pro-
fesijnými organizáciami, ktorých 

úlohou je aktívne sa podieľať na 
vypracovaní stratégie. Naša spo-
ločnosť je účastníkom pracovnej 
skupiny, ktorej zasadnutie sa 
konalo do  20. septembra 2016 
trikrát.
   V tomto návrhu je hlavný dô-
raz kladený na zlepšovanie kva-
lity produktov a služieb posky-
tovaných organizáciami vo ve-
rejnom a súkromnom sektore. 
Má prispieť nielen k zlepšeniu 
spokojnosti zákazníkov a ďalších 
zainteresovaných strán, ale aj k 
zvýšeniu konkurencieschopnosti 
krajiny, ako celku. Návrh straté-
gie definuje priority, na ktoré sa 
koncentruje snaha o zlepšenie 
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Ing. Jozef Turis
vedúci odboru riadenia kvality Predstavujeme vám

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Ing. Soňa Roštárová

Predpokladám, že podbrezovské žele-
ziarne sú zároveň vašim prvým praco-
viskom po skončení vysokej školy. Pre-
zradíte nám niečo zo svojich začiatkov?
   - Áno, je to tak. Do podbrezovských 
železiarní, vtedy ešte s názvom Švermo-
ve železiarne, som nastúpil po skončení 
Vysokej školy technickej v Košiciach, od-
bor strojárska technológia. 
Bolo to presne 5. augusta 
1986. Keďže diplomovú 
prácu som vypracoval v 
podmienkach podbrezov-
ských železiarní a pracovala 
tu aj moja mama, poznal 
som firmu celkom dobre 
ešte pred mojím nástupom. 
Začínal som v údržbe, kde 
ma prijímal do zamestnania 
vtedajší vedúci údržby Ing. František 
Lojda. 
Aké posty ste doposiaľ zastávali?
   - Začínal som v údržbe, v profesii 
robotník, zámočník v mechanickej 
dielni, kde som bol až do roku 1989. 
Potom som pracoval v úseku pláno-
vania výroby náhradných dielcov ako 
odborný technický pracovník. V roku 
1995 som sa stal vedúcim technického 
oddelenia prevádzkarne strojná výro-
ba. Od roku 1996 do roku 2008 som 
bol vedúcim strediska strojárenská 
výroba (mechanická dielňa). Po cen-
tralizácii údržby v roku 2008 som sa 
stal vedúcim strediska prevádzkových 
strojných údržieb. 
   V Železiarňach Podbrezová som v tých-
to funkciách odpracoval tridsať rokov.
Počet vašich podriadených sa zvýšil. 
V čom vidíte podstatu úspešného ria-
denia takéhoto kolektívu?
   - Doteraz som riadil najväčší kolektív 
220 zamestnancov, teraz to bude 580 
zamestnancov a to z rôznych oblasti 
strojárstva, elektriky, automatizácie, 
stavebníctva a činnosti externých fi-
riem. Dôležité je celý tento kolektív zo-
súladiť pri riešení jednotlivých úloh, aby 
boli dosiahnuté požadované vytýčené 
ciele. Je potrebné riadiť ľudí tak, aby 
pracovali s nadšením, v záujme svojom, 
ale aj v záujme celého kolektívu. 
V novej funkcii ste len niekoľko týž-
dňov, iste ste si však vytýčili kľúčové 

   Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elek-
tronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom 
dostupné na Intranete v časti Dokumenty -  úsek generálneho riaditeľa – prehľad 
vnútropodnikových noriem na adrese:  

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm

V septembri boli zverejnené organizačné normy:
Smernica S-014/2016
revízia 0, zmena 0 Manažérstvo rizík
Smernica S-463/2015
revízia 3, zmena 1 Zabezpečenie prevádzky referentsky riadených vozidiel v ŽP a.s.
Pokyn PO-016/2016
revízia 0, zmena 0 Používanie aplikačného programového vybavenia – agenda požiadavkových formulárov
Pokyn PO-019/2016
revízia 0, zmena 0 Nájomné zmluvy
Pokyn PO-174/2016
revízia 2, zmena 0 Tvorba obchodného plánu ŽP a.s.
Pokyn PO-202/2016
revízia 3, zmena 0 Marketingové analýzy

V septembri boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.: 

Rozhodnutie č. 05/2016
Mimoriadna inventarizácia pohľadávok a záväzkov, nákladov a výnosov spoločnosti ŽP a.s. 
voči jej dcérskym spoločnostiam k 30. septembru 2016

Rozhodnutie č. 06/2016 Menovanie redakčnej rady novín ŽP a.s. - PODBREZOVAN

V septembri  boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.: 
Rozhodnutie č. 16/2016 Úprava pracovného režimu  v ŽP a.s. od 17.09.2016 do 21.09.2016
Rozhodnutie č. 17/2016 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. od 1.10.2016
Rozhodnutie č. 18/2016 Organizačná a funkčná štruktúra ŽP a.s.

Príkaz č. 08/2016
Mimoriadna inventarizácia pohľadávok a záväzkov, nákladov a výnosov spoločnosti ŽP a.s. 
voči jej dcérskym spoločnostiam k 30. septembru 2016

V septembri  boli vydané a zverejnené informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.: 
Oznámenie č. 04/2016 Čísla, názvy a skratky organizačných útvarov ŽP a.s.

   Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých 
oblastí činnosti Železiarní Podbrezová 
a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí 
v zmysle jej ustanovení vykonávajú jed-
notlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby  
bola vždy platná a aktuálna. Celý proces jej 
tvorby, pripomienkovanie, schvaľovanie a 
zverejňovanie je realizované v elektronic-
kej forme. Oboznámenie zamestnancov 
so stanovenými postupmi a povinnosťami, 
ktoré z nej vyplývajú, je zabezpečované 
prostredníctvom vedúcich zamestnancov.  
Na druhej strane, všetkým zamestnancom 
je smernicou S-271 Tvorba organizačných 
noriem a individuálnych riadiacich aktov 
stanovená povinnosť oboznamovať sa 
s tou vnútornou legislatívou, ktorá je po-
trebná pri výkone ich funkcie alebo pro-
fesie. Aj z tohto dôvodu je tu pravidelná 
rubrika Právny odbor – referát organizácie 
a vnútornej legislatívy informuje, kde sú 
zverejňované informácie o organizačných 
normách, individuálnych riadiacich aktoch 
a informačných aktoch, ktoré boli vydané 
v priebehu predchádzajúceho mesiaca.

Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy

INFORMUJE

Dňom 1. augusta 2016 bol do funkcie
vedúceho centrálnej údržby menovaný

Ing. Jaroslav ROMANČÍK

Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb
zlepšovaním organizácií 2017 – 2021

kvality produktov a služieb, ob-
sahuje strategický plán a určuje 
kroky, ako tento cieľ, resp. ciele, 
dosiahnuť. Za základ sú považo-
vané strategické ciele:
- výnimočnosť – podporovanie 
systémového prístupu k dosaho-
vaniu výnimočnosti organizácie 
z hľadiska kvality poskytovaných 
produktov a služieb,
- manažérstvo kvality – ide o 
podporovanie zlepšovania kvali-

ty produktov a služieb zlepšova-
ním organizácií pomocou samo-
hodnotenia a benchmarkingu,
- konkurencieschopnosť – pod-
necovanie a podporo-
vanie organizácií k ne-
ustálemu zlepšovaniu.
    V návrhu stratégie 
zlepšovania kvality sú 
definované štyri pri-
oritné oblasti, ktoré 
vychádzajú z analý-
zy súčasného stavu v 
zlepšovaní kvality. Tu 
sa odrážajú predstavy 
a požiadavky zainteresovaných 
strán, čo by malo slúžiť na dosia-
hnutie strategických cieľov. Keď-
že s implementáciou stratégie 
zlepšovania kvality sa počíta od 
roku 2017, budú konkrétne kvali-
tatívne ciele a opatrenia v každej 
oblasti dopracovávané. Ide o :
- zlepšovanie organizácií, čo 
znamená podporovanie zavádza-
nia komplexného manažérstva 
kvality,
- zvyšovanie kultúry kvality, 
hlavne podporovaním a propa-
govaním hodnôt a princípov vý-
nimočnosti a zásluhovosti a ude-
ľovaním cien za kvalitu,
- identifikácia príležitosti na 
zlepšovanie, ide o samohodnote-
nie a rozvíjanie benchmarkingu,
- spolupráca so zainteresovaný-
mi stranami, ide o implementá-
ciu stratégie a organizovanie spo-
ločných iniciatív s cieľom zlepše-
nia kvality produktov a služieb. 
   Nedá sa to dosiahnuť len aktív-
nou činnosťou, účasťou a spolup-
rácou so zainteresovanými stra-
nami vo verejnom, ale aj súkrom-

nom sektore. Predmet činnosti, 
resp. aktivity jednotlivých akté-
rov, majú svoje špecifické hod-
noty, potreby a požiadavky. Je sa-
mozrejmé, že na ich dosiahnutie 
bude voliť každá zúčastnená stra-
na rozdielne spôsoby napĺňania 
prioritných oblastí. V konečnom 
dôsledku všetky aktivity súvisia-
ce so zlepšovaním kvality majú 
lokálny, čiže subjektívny charak-
ter, keďže vychádzajú z vnútra 

organizácie a sú jej výsostne slo-
bodným rozhodnutím.     
   Za každou organizáciou – či  už 
vo verejnom sektore na úrov-

ni ústrednej štátnej 
správy, orgánmi a or-
ganizáciami územnej 
samosprávy..., až po 
firmy a iné obchodné 
spoločnosti, sú ľudia, 
na ktorých neustále 
zlepšovanie stojí, ale aj 
padá v prípade nedos-
tatočného pochope-
nia alebo nezáujmu zo 

strany vedenia.
   Stratégiu zlepšenia kvality vy-
tvára príležitosť identifikovať a 
učiť sa od tých, ktorí sú v zlepšo-
vaní kvality produktov a služieb, 
zlepšovaním organizácií ďaleko 
vpredu, na ceste k výnimočnosti. 
A tu stojí za úvahu zamyslieť sa 
nad otázkou: Čo sa dialo doteraz 
s kvalitou?
   Spoločnosti, ktoré chceli obstáť 
v konkurencii na trhu so svojimi 
výrobkami, resp. poskytovaný-
mi službami, museli už dávno 
(ŽP a.s. v roku 1991 certifikácia 
systému kvality podľa API Q1) 
absolvovať proces, ktorý je plá-
novaný na prijatie a predloženie 
na rokovanie vlády SR.
    Železiarne Podbrezová predbehli 
dobu vybudovaním, udržiavaním 
a neustálym zlepšovaním systé-
mu manažérstva kvality podľa 
noriem ISO 9001:2008, VDA 6.1, 
API Q1, ISO/TS 16949:2009 mini-
málne o dvadsať rokov, to isté sa 
týka certifikátov na svoje výrobky 
od renomovaných kontrolných a 
dozorných spoločností.

kroky, ktorými sa už uberáte. Čo pova-
žujete v tejto chvíli za prioritu?
 - Prácu v centrálnej údržbe v strojnej 
oblasti poznám veľmi dobre, o čom 
svedčia už aj spomínané posty, na kto-
rých som pracoval. Určite si musím uro-
biť väčší rozhľad v oblastiach elektro 
a automatizácie. Aj keď s týmito stredis-
kami som zo svojich doterajších pozícií 
spolupracoval, bol to určite úplne iný 
náhľad na ich prácu. Ako vedúci cen-

trálnej údržby musím viac 
vniknúť do ich problematiky 
a riešiť dané úlohy z nadhľa-
du, ako celku. Ďalšia oblasť, 
v ktorej musím získať lepší 
prehľad, je hospodárska 
správa budov.
   Medzi najvyššie priority 
centrálnej údržby považu-
jem zabezpečenie bezpo-
ruchového chodu techno-

logických zariadení vo výrobných pre-
vádzkarňach. Samozrejme, súvisí to  aj 
so zvyšovaním povedomia a kvalifikácie 
súčasných zamestnancov. Mnoho kva-
litných zamestnancov odchádza do dô-
chodku a my musíme vedomosti a skú-
senosti týchto ľudí odovzdať mladšej ge-
nerácii, ktorá nastúpila do zamestnania 
v posledných rokoch. 
Prezradíte nám niečo aj zo svojho sú-
kromia? Napríklad, čím sa zaoberáte, 
keď nie ste v práci?
   - Som ženatý, aj manželka pracuje v že-
leziarňach. Mám jedného syna, ktorý 
tento rok ukončil Vysokú školu technic-
kú v Košiciach a hneď po škole nastúpil 
aj on do ŽP a.s. Začína to byť rodinná 
tradícia. Bývam v Lopeji, vo voľnom 
čase sa venujem hlavne rodine, rád rela-
xujem pri práci v záhrade a na výletoch 
do prírody, predovšetkým v okolí svojho 
bydliska. 
A vaše želania do konca roka?
   - Tak v prvom rade to, čo si praje asi 
každý zamestnanec – dostatok zákaziek  
pre všetky prevádzkarne, aby už obdo-
bie neistoty bolo minulosťou. 
   Mojím želaním do konca roka je 
úspešné zvládnutie všetkých plánova-
ných druhov opráv, hlavne tej najväčšej 
v roku, vo valcovni rúr. Čím kvalitnejšie 
budú zrealizované opravy, tým bude 
väčší predpoklad úspešnej a bezporu-
chovej výroby na technologických zaria-
deniach v budúcom roku 2017.

Seminár s medzinárodnou účasťou
(Dokonč. zo str. 1)

výskumu a vedúci oddelenia mate-
riálového inžinierstva. Nasledovali 
odborné prednášky, medzi inými 
prednáška prof. Ing. Tomáša Havlíka, 
DrSc., riaditeľa Ústavu recyklačných 
technológií HF TUKE, ktorý hovoril 
o súčasnom stave a perspektívach 
LSPO. Na podujatí boli prezento-
vané výsledky dosiahnuté v oblas-
ti výskumu, vývoja a optimalizácie 
novej technológie pre komplexné 
spracovanie oceliarenských úletov, 
ktoré vznikajú ako vedľajší produkt 
pri výrobe ocele v elektrickej oblú-
kovej peci. So svojimi príspevkami 
z oblasti mechanického spracovania 
oceliarenských a iných druhov tro-
siek vystúpili aj dvaja zahraniční hos-
tia – prof. Thomas Pretz a dipl.Ing. 
David Ruessman z partnerskej uni-
verzity RWTH Aachen v Nemecku. 
Seminára sa zúčastnili pedagógovia 
a výskumní pracovníci ÚRT HF TUKE, 
výskumní pracovníci ŽP VVC, s.r.o., 
zamestnanci oceliarne Železiarní 
Podbrezová a chemického labora-
tória odboru riadenia kvality, vedú-

ci odboru bezpečnosti a životného 
prostredia Ing. Pavol Faško, aj ďalší 
pozvaní hostia, vrátane dekanky 
Hutníckej fakulty docentky Ing. Ivety 
Vaskovej, PhD., ktorá v záverečnom 
príhovore vyzdvihla spoločné aktivi-
ty medzi ÚRT a ŽP VVC, s.r.o. V rámci 
podujatia sa pre zamestnancov ÚRT 
a pozvaných hostí konala exkurzia 
v spoločnosti Železiarne Podbrezová 
a.s., kde sa účastníci podrobnejšie 
oboznámili s výrobnou činnosťou 
spoločnosti a navštívili aj Hutnícke 
múzeum ŽP.
   Poďakovanie za hodnotne stráve-
né chvíle patrí organizátorom semi-
nára, prednášajúcim za podnetné 
príspevky, diskutujúcim za zmys-
luplné otázky a pripomienky, všet-
kým prítomným za vytvorenie prí-
jemnej atmosféry v prednáškovej 
miestnosti, aj sprievodcom exkur-
zie za podrobný a pútavý výklad.
Organizátori veria, že druhým roč-
níkom sa začala tradícia v organizo-
vaní tohto podujatia, ktorá sa bude 
každoročne rozvíjať a prehlbovať.

        Železiarne Podbrezová 
predbehli dobu vybudova-
ním, udržiavaním a neustá-
lym zlepšovaním systému 
manažérstva kvality pod-
ľa noriem ISO 9001:2008, 
VDA 6.1, API Q1, ISO/TS 
16949:2009 minimálne 
o dvadsať rokov



pre nás bolo, keď domáca dievči-
na držala transparent s anglickým 
nápisom „Milujem Slovensko“ 
a pri pohľade na nás sa jej tlačili 
slzy do očí. 
   Plusom festivalu boli podľa mňa 
každodenné vystúpenia konajúce 
sa v rôznych mestách v okolí Za-
catecas, napr. Guadalupe, Jerez, 
Francisco R. Murguía, Pinos, Nie-
ves, vďaka ktorým sme spoznali 
krásy a bohatstvá a ľudí aj z iných 
miest  Mexika.    
   V Nieves po večernom vystú-
pení na našu počesť nad mes-
tom nasvietili skalu s obrovským 
krížom v slovenských národných 
farbách a srdečne nás pohostili. 
   Ľudia v Mexiku sú milí, pohos-
tinní, srdeční a vďační. Je prav-

dou, že čím chudobnejšie mes-
to, o to vďačnejšie publikum. 
Zaujímavou súčasťou festivalu 
bola  prezentácia ručných výrob-
kov jednotlivých krajín, spojená 
s názornými ukážkami ich výroby 
a predajom. Nielen verejnosť, aj 
nás zaujala ukážka netradičných 
hudobných nástrojov z rôznych 
krajín. Slovensko vystavovalo tra-
dičné hudobné nástroje – fujaru 
a gajdy. 
   Počas pobytu v Mexiku sme sa-
mozrejme mali možnosť spoznať 
aj národnú kuchyňu. Prvýkrát 

v živote sme ochutnali lúčne ko-
níky s limetkovou šťavou, štip-
ľavé papričky jalapenos, pochá-
dzajúce z Mexika a dokonca sme 
mali možnosť ochutnať aj kaktus. 
Samozrejme, nechýbala tequila 
a pivo. Niektorí  sa nevyhli ani 
tráviacim ťažkostiam. Domáci ob-
ľubujú ovocie možno aj preto, že 
je veľmi lacné a chutné. Predáva 
sa na rozľahlých trhoch a možno 
ochutnať ovocie, ktoré sa u nás 
nepredáva. Na pouličných trhoch 
zaujmú remeselníci kožených, hli-
nených, drôtených a textilných 
výrobkov. Sú neskutočne vďační 
za kúpu akéhokoľvek ich výrobku. 
Vždy pripomínajú, že výrobok nie 
je vyrobený v Číne, ale v Mexiku. 
No a keď im necháte navyše pár 

pesos, o to viac sa tešia. 
   Na záver nášho zájazdu sme 
navštívili aj historické centrum 
mesta Mexico City a pyramídy 
Teotihuacán, ktoré sú najnavšte-
vovanejším archeologickým nále-
ziskom v Mexiku a sú zapísané do 
svetového dedičstva UNESCO. Ich 
názov pochádza od Aztékov, kto-
rí ich objavili a znamená „mesto 
bohov“. Teotihuacán opustilo 
pôvodné obyvateľstvo, o ktorom 
dodnes nemáme presné infor-
mácie. Nevieme ani, aké písmo 
používali a akou rečou sa dorozu-

mievali. Nie je celkom jasné ani 
prečo mesto tak náhle opustili. 
Každopádne ľudia tejto kultúry 
boli zručnými remeselníkmi. Ok-
rem stavieb sa tu dochovali ná-
stenné maľby a keramika. Mes-
to ležalo pozdĺž ústrednej ulice 
„Cesty mŕtvych“ v údolí dlhom 
päť kilometrov a širokom tri kilo-
metre. Najväčšou stavbou mesta 
je pyramída Slnka, tretia najväč-
šia pyramída na svete. Hneď po 
nej nasleduje pyramída Mesiaca. 
Po zdolaní 240 schodov na vrch-
né poschodie pyramídy Slnka  sa 
nám naskytol pohľad na pyramí-
du Mesiaca, celé „mesto bohov“ 
a široké okolie. Z pamiatok, ktoré 
sme mali možnosť vidieť, ma naj-
viac očarili práve pyramídy, mož-

no pre mystickú silu, stimulujúcu 
ducha človeka.
   Aj keď vystúpenia v týchto nad-
morských výškach a s časovým 
posunom boli pre náš organizmus 
dosť náročné, som rada, že som 
mohla spoznať nových ľudí, kul-
túru mnohých národov, odniesť 
si nespočetné množstvo zážitkov 
a nových skúseností, no a v ne-
poslednom rade reprezentovať 
našu slovenskú krajinu. Ďakujem 
redakcii  za možnosť sprostredko-
vať svoje zážitky čitateľom Pod-
brezovana.
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Tereza Weisová

Slovenský folklór v mexickom meste Zacateras

   V dňoch 30. júla až 7. augusta 
sa univerzitný folklórny súbor Tr-
nafčan, ako jediný súbor zo Slo-
venska, zúčastnil 5. Folkloriády, 
konanej tentokrát v malebnom 
mestečku Zacatecas v Mexiku. 
Tento festival predstavuje jednu 
z najväčších kultúrnych udalos-
tí na svete, niečo podobné ako 
olympiádu folklórnych súborov z 
celého sveta, ktorá sa koná raz za 
štyri roky. Zúčastnili sa jej ume-
lecké telesá zo 48 krajín našej 
planéty (napr. Argentína, Benin, 
Salvádor, Chile, Filipíny, Haiti, Ta-
hiti, Nikaragua, Portoriko, Svätý 
Vincent, Grenadíny). Vyše 1500 
umelcov prezentovalo svoju kul-
túru, tradície, spev a tanec. Folk-
loriáda sa konala pod záštitou 

organizácie CIOFF, partnerskej 
organizácie UNESCO, ktorá sa za-
oberá  propagáciou  a šírením tra-
dičnej kultúry a folklóru. Hlavným 
cieľom festivalu bola príležitosť 
predviesť celému svetu svoje tra-
dičné kultúrne dedičstvo.
   Po štrnásťhodinovom lete sme 
pristáli v hlavnom meste Mexika 
v Mexico City, kde na nás čakal 
náš sprievodca Francisco – Fero. 

Odtiaľ sme cestovali ešte osem 
hodín autobusom do mesta Zaca-
tecas s nadmorskou výškou 2 240 
metrov. Táto časť Mexika patrí 
údajne medzi najkriminálnejšie, 
preto každému súboru pride-
lili ochrankára. Chodil s nami 
všade a neustále na nás dohlia-
dal.  
   Všetci sme sa tešili na slávnost-
né otvorenie festivalu na štadió-
ne. Každý súbor za burácajúceho 
potlesku domácich, ale aj zahra-
ničných divákov, kráčal s vlajkou 
svojej krajiny a malým kúskom 
tanca predstavil zastupujúcu 
krajinu. Neskôr nasledoval prí-
hovor organizátorov, vystúpenie 
a predstavenie domácej kultúry, 
no a vyvrcholením bol fascinujú-
ci, asi pätnásaťminútový ohňos-
troj. Nezabudnuteľným zážitkom 

bol pre mňa aj štvorkilometrový 
pochod do centra mesta. Priš-
lo sa na nás pozrieť nespočetné 
množstvo ľudí. Boli očarení slo-
venskou kultúrou a za potlesku 
skandovali názov našej krajiny po 
mexicky „Eslovaquia“. Dokonca 
jeden z Mexičanov povedal náš-
mu tanečníkovi, že sa podobá na 
Petra Sagana a je jeho veľkým fa-
núšikom. Skutočným potešením 

Folkloriádu odštartovali prehliadky súborov v uliciach mesta ZACATECAS

Účastníci slovenskej folklórnej výpravy

Obdivovali sme aj pyramídy Teotihuacán, ktoré sú najnavštevovanejším ar-
cheologickým náleziskom v Mexiku

Toto gesto bolo pre nás skutočne milým prekvapením



Výnos zo zbierky Biela pastelka poslúži nevidiacim
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S cieľom pomáhať iným
  So začiatkom školského roka 
2016/2017 sa v našich školách – 
Súkromnom gymnáziu ŽP a Súkrom-
nej strednej odbornej škole hutníc-
kej ŽP v septembri znovu rozbehla 
aj dobrovoľnícka činnosť. V Deň 
dobrovoľníctva – 19. septembra, 
venovali štyri žiačky súkromného 
gymnázia čas Domovu dôchodcov 
Hron v Dubovej. Tento čas strávili 
s dôchodcami v záhradke, kde im 
pomohli s jesennými prácami. Po 

September bohatý na dobrovoľnícku činnosť

Mgr. K. Kvačkajová štvrtýkrát prebehla v našich školách 
v septembri aj zbierka nepotrebné-
ho šatstva a iných vecí pre Diakonie 
Bruomov. 
   Obidve školy so študentmi a za-
mestnancami sa 23. septembra, 
vďaka dobrovoľníkom z radov štu-
dentov, pridali do každoročne orga-
nizovanej zbierky Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska Biela pas-
telka. Výnos z tejto zbierky slúži na 
dofinancovanie aktivít, ktoré nevi-
diacim a slabozrakým ľuďom pomá-
hajú začleniť sa do bežného života. 

   Posledný septembrový štvrtok sa 
v priestoroch školy študenti a za-
mestnanci SSOŠH ŽP a SG ŽP zapojili 
svojou “kvapkou“ krvi do XXII. roč-
níka jesennej celoslovenskej akcie 
organizovanej Slovenským Červe-
ným krížom Študentská kvapka krvi. 
Cieľom kampane je rozširovať rady 
pravidelných darcov krvi. Je tiež 
príležitosťou povzbudiť sa medzi 
sebou navzájom a rozhodnúť sa ísť 
darovať krv spolu s kamarátmi, spo-
lužiakmi či kolegami. Aj keď má táto 
akcia svoj oficiálny začiatok až 17. 

Študentská kvapka krvi je v našich školách už samozrejmosťou.                                                                                  Foto: J. Čief

októbra, zamestnanci mobilnej jed-
notky Národnej transfúznej stanice 
SR z Banskej Bystrice nakoniec z cel-
kového počtu 36 nádejných mno-
honásobných darcov  a prvodarcov 

odobrali po konzultácii a vyšetrení 
lekárom krv 29 darcom. Veríme, že 
ich počet v nasledujúcej akcii stúp-
ne a zaradia sa k pravidelným dar-
com tejto  veľmi cennej tekutiny. 
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Jedálny lístok
10. – 16. 10. 2016

Jedálny lístok
17. – 23. 10. 2016

L i e č i v é  ú č i n k y  k o r e n í n
Z podkladov spracovala O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Pondelok
Polievky: mexická, krupicová so ze-
leninou, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, ze-
miaky, uhorka ● Kuracie prsia na 
paprike, cestovina ● Zemiakové 
knedličky s údeným mäsom, ka-
pusta ● Svieži letný šalát, pečivo ● 
Plnené hovädzie mäso, zeleninová 
obloha ● Makový závin s jablkami, 
kakao ● Bageta Apetito ● Mliečny 
balíček.

Utorok
Polievky: slepačia, mrkvová s pó-
rom, pečivo.
●  Pečené morčacie stehno, čer-
vená kapusta, knedľa ● Bravčové 
mäso na hubách, ryža, šalát ● Vy-
prážaná treska plnená brokolicou 
a syrom, zemiaky, šalát ● Hydino-
vý šalát, pečivo ● Opekané tofu, 
hrachová kaša, volské oko, uhorka 
● Pečené buchty so slivkovým lek-
várom, kakao ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: prešporská, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo.
● Hovädzia pečienka cigánska, 
tarhoňa, uhorka ● Vyprážané če-
vapčiči, zemiaky, šalát ● Restova-
ná kačacia pečeň, hrášková ryža, 
cvikla ● Študentský šalát, pečivo ● 
Kuracie rezančeky, zelená fazuľka 
s baby mrkvou ● Zapekané pala-
cinky s tvarohom ● Bageta syrová 
● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: boršč s mäsom, pohron-
ská, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zeleni-
nová ryža, kompót ● Hovädzí guláš 
debrecínsky, knedľa ● Zemiako-
vé placky s mäsom ● Windsorský 
šalát, pečivo ● Špenátové haluš-
ky s tvarohom, zakysanka ● Maxi 
buchta s orechovo-višňovou nápl-
ňou, vanilkový krém ● Bageta Gur-
mán ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: šošovicová kyslá, rascová 
s vajcom, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, uhor-
ka ● Bravčové stehno bratislavské, 
cestovina ● Držky na diabolský 
spôsob, knedľa ● Syrové tajom-
stvo, pečivo ● Hubové rizoto, 
uhorkový šalát ● Škoricové osie 
hniezda, kakao ● Bageta moravská 
● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: goralská, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● Hovä-
dzie mäso námornícke, ryža, šalát 
● Bageta s pikantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, ze-
miakový šalát s majonézou ● Kura-
cie prsia prírodné, tarhoňa, šalát ● 
Bageta s kuracím mäsom.

   Určite ste už počuli o tom, že by ste mali 
jesť farebné potraviny. Nielen preto, že vy-
zerajú dobre na tanieri, ale najmä pre ich 

Pondelok
Polievky: hŕstková, frankfurtská, 
pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, kned-
ľa ● Bravčový rezeň na rasci, ryža, 
šalát ● Štefanská sekaná pečienka, 
zemiakový prívarok, chlieb ● Racio 
šalát, pečivo ● Cestoviny s broko-
licou a smotanovou omáčkou ● 
Kysnutý koláč marhuľový, kakao  
● Bageta salámová so šalátom ● 
Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: fazuľová kyslá, bulhar-
ská, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, uhor-
ka ● Kuracie stehno na smotane 
s hlivami, cestovina ● Baraní guláš, 
halušky ● Parížsky  šalát, pečivo ● 
Zapekané zemiaky s pórom ● Lie-
vance s džemom ● Bageta s pikant-
ným mäsom ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, kelová so zemiakmi, 
pečivo.
● Morčací rezeň prírodný, zeleni-
nová ryža, šalát ● Pečený bôčik 
s plnkou, kapusta, knedľa ● Vy-
prážaný karfiol, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Lahôdkový šalát, pečivo 
● Ohnivé kuracie stehno orientál-
ne, zeleninová obloha ● Hanácke 
koláče, kakao ● Bageta moravská 
● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: terchovská, roľnícka, pe-
čivo.
● Hovädzie filé kopaničiarske, tar-
hoňa, uhorka ● Vyprážaný kurací 
rezeň furmanský, zemiaková kaša, 
šalát ● Pizza diabolská ● Horeh-
ronský syrový šalát, pečivo ● Lo-
sos na masle, dusená zelenina ● 
Šúľance s makom ● Bageta Gur-
mán ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
francúzska, pečivo.
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa ● Bravčové stehno 
záhradnícke, ryža, šalát ● Zemiako-
vo-bryndzové pirohy so slaninou ● 
Grécky šalát, pečivo ● Kelový kar-
bonátok, zemiaky, šalát ● Buchty 
na pare s lekvárom, kakaová po-
sýpka, kakao ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: držková, pečivo.
● Bravčový rezeň s broskyňou 
a syrom, zemiaky, šalát ● Perkelt 
z morčacieho mäsa, cestovina ● 
Bageta syrová.

Nedeľa
Polievka: zeleninová s rajbaničkou, 
pečivo.
● Kuracie prsia s horčicou, ryža, 
uhorka ● Bravčové stehno ham-
burské, knedľa ● Bageta Apetito.

   Koreniny sú pochutinou prevažne rastlinného pôvodu, s výraznou 
chuťou, vôňou a farbou. Používame ich čerstvé, alebo v sušenom 
stave, keď ich pridávame do jedál, na zvýraznenie chuti. Mnohé sú 
známe už celé tisícročia a pripisujú sa im aj ozdravné účinky. 

   Je známe korenie. Ide o list vavrínu oby-
čajného, subtropického vždy zeleného 
kra. Pestuje sa v teplých krajinách s prí-
morským podnebím, dnes najmä v Talian-
sku, Albánsku, Grécku, Francúzsku, Špa-
nielsku, Portugalsku a Guatemale. Listy 
a konáriky boli oddávna symbolom víťaz-
stva, slávy a dobrej povesti. Z nich sa vili 
vence, ktorými sa ozdobovali hlavy sôch 

   Škoricu používali ľudia už v starom Egyp-
te, kedy im dobre poslúžila na mykózy nôh 
či žalúdočno-črevné problémy. O jej príno-
soch pre ľudský organizmus vedeli ľudia už 
od pradávna.
   Dnes je škorica prírodným prostriedkom, 
ktorý má hypoglykemický účinok, t.j. regulu-
je hladinu cukru v krvi. Potvrdil to výskum 
zverejnený v roku 2003 v odbornom ča-
sopise Diabetes Care. Jeho výsledky boli 
ohromujúce. Škorica znížila hladinu cukru v 
krvi u testovaných osôb, ktoré sa roky liečili 
na cukrovku typu 2. Dokonca ešte dvadsať 
dní po tom, čo skončila ich liečba škoricou, 
spozorovali pacienti pozitívne účinky tohto 
prírodného prostriedku. Navyše, poklesla aj 
ich hladina LDL cholesterolu v krvi a hodnoty 
triglyceridov. Stačila pri tom len malá dávka 
– 1 gram škorice denne. Tak sa preukázalo, 

   Sú najviac známe ako 
korenie na dochutenie 
jedál sladkých či slaných 
alebo sa pridáva do zavá-
ranín. Málokto však vie, 
na čo všetko sa dá použiť 
a k čomu sú okrem varenia 
ešte dobré. Pochádzajú zo 
stromu, ktorý rastie v Ma-
dagaskare, Brazílii a Zan-
zibare. To, čo sa používa z 

   Ľudovo nazývaný vlašský kôpor je naj-
známejšou rastlinou z čeľade zelero-
vitých. Vďaka svojej príjemnej chuti je 
obľúbenou základnou surovinou stredo-
morskej diéty. Je účinným detoxikantom, 
antioxidantom a má protizápalové účinky. 
Prispieva k zdraviu ciev a črevného traktu. 
Popritom fenikel podporuje trávenie, od-
straňuje zápach z úst, je bohatým zdrojom 
vitamínu C a jeho konzumáciou sa znižuje 
aj hladina cholesterolu v krvi.
   Fenikel sa využíva ako korenie, čerstvá 
zelenina a liečivá rastlina, a ako základná 
surovina počas chudnutia a diéty. Najväčší 
význam feniklu však spočíva v jeho blaho-
darných účinkoch na zdravie. Neprispieva 
len pri prevencii mnohých ochorení, ale 
účinne a úspešne sa využíva aj počas te-
rapie. Jedlou časťou feniklu je jeho mäsitá 

BOBKOVÝ LIST
bohov, víťazov vojen a športových turna-
jov, básnikov, vedcov, prorokov, spevákov 
a štátnikov. Jeho používanie a pestovanie 
rozšírili starí Gréci a Rimania, ktorí ho mali 
vo veľkej úcte. Bobkový list obsahuje éte-
rické oleje, triesloviny a horké látky, ktoré 
mu dodávajú typickú chuť.

Účinok 
Vyvoláva chuť do jedenia a napomáha trá-
veniu. Je slabo aromatický, má korenistú 
vôňu a horkastú chuť. Jeho výhodou je, že 
ani dlhším a nevhodným uskladňovaním 
nestráca podstatne na kvalite. Uskladňuje 
sa v uzatvorených nádobách. Ako koreni-
na sa používajú listy alebo prášok z nich. 
Používa sa prakticky do celej škály kyslých 
jedál, do nakladanej zeleniny, pri prípra-
ve diviny a rozličných druhov pečeného 
mäsa. Zjemňuje všetky slané jedlá.
Recept proti kašľu:
· 32 bobkových listov
· 1 kilogram cukor kryštál

· 1/2 litra citrónovej šťavy
Bobkový list, cukor a šťavu z citrónov tre-
ba variť na slabom ohni zhruba 70 minút, 
kým nevznikne masa ako med. Potom ju 
nalejte do fliaš a držte v chladničke. Užíva 
sa jedna čajová lyžička denne, citrón slúži 
ako konzervant.

Ako očistiť
organizmus od soli

   Bobkový list má schopnosť rozpúšťať ka-
meň a pomáha pri ochoreniach močové-
ho mechúra, pri trombóze, pri bolestiach 
kostí, krížov a  sedacieho nervu.
   Odvar si pripravíte z 5 gramov bobko-
vého listu a 300 mililitrov vody, päť minút 
povaríte a necháte odstáť v termoske. 
Odvar zlejete a počas dňa pijete malými 
dúškami. Nesmiete vypiť všetko naraz, 
pretože by vám to mohlo uškodiť. Proce-
dúru opakujete tri dni za sebou a po týždni 
môžete zopakovať. Účinok sa objaví už za 
dva týždne a vaša pohyblivosť sa zlepší.

ŠKORICA
že je vhodná na liečbu cukrovky.
   Škorica je tiež výborná pri usmerňovaní 
telesnej hmotnosti. Patrí k „hrejivému ko-
reniu“, ktoré vedie k určitému vzniku tepla 
v tele. Produkcia tepla spotrebováva veľa 
energie a tým aj kalórie. Okrem toho po-
máha pri Alzheimerovej chorobe, keďže 
môže blokovať vznik nepriaznivých usade-
nín v mozgu a dokonca ich môže pomôcť 
odbúrať. Nemusíte ju len jesť, stačí ju inha-
lovať a môžete ihneď pocítiť jej blahodárne 
účinky. Jej nádherná vôňa aktivuje mozog.

Odvrátená strana
   O škorici sa však nehovorí len o prírodnom 
prostriedku s pozitívnymi účinkami na orga-
nizmus. Môže vyvolať nepriaznivé účinky na 

zdravie. Na vine je látka kumarín, ktorú ob-
sahuje škorica. Kumarín je toxický pre pečeň 
a obličky. Kedysi sa dokonca kumarín predpi-
soval v izolovanej forme ako liek pri určitých 
ochoreniach. U niektorých pacientov však 
došlo k nežiaducim účinkom, ktoré preuká-
zali škodlivosť tejto látky. V každom prípade, 
so škoricou to nikdy nepreháňajte. Odbor-
níci odporúčajú, že dostatočné množstvo je 
pol až jedna čajová lyžička denne, príp. 1 až 6 
gramov. Neriskujte a nezvyšujte dávku!

KLINČEKY tohto stromu, sú vlastne nerozvinuté okvet-
né púpätká, ktoré sa zberajú, keď ešte svetlo 

žltozelená farba neprešla do 
machovej. Aby sme mohli 
pozbierať naše obľúbené 
klinčeky, musí sa strom dožiť 
viac ako päť rokov, až potom 
začne mať kvety.
   Vo vonnej lampe priaznivo 
a dezinfekčne pôsobí na dý-
chacie cesty a prieduškové 
zápaly. Olej sa aplikuje po 
kvapkách. Silice tlmia citli-

vosť a bolesti zubného nervu. Klinčekovým 
čajom či tinktúrou sa vymývajú hnisavé rany 
a bolestivé kožné infekcie, s tinktúrou sa 
premazávajú aj miesta postihnuté reuma-
tickými prejavmi či dny. Pri bolestiach zubov 
je najvhodnejšia tinktúra, ktorá sa pripraví z 
10 gramov klinčekov  s polovicou škoricovej 
tyčinky, všetko sa naloží do 0,5 litra liehu (60 
percent) a nechá sa aspoň štrnásť dní vylú-
hovať. Potom preceďte výluh a uschovajte 
v tmavej uzavretej nádobe. Pri bolestiach si 
tinktúrou 2 krát denne vyplachujte a masí-
rujte ďasná alebo zub.

FENIKEL
hľuza, ktorá je bielej až zelenkastej farby. 
   Fenikel sa vysoko hodnotí už od prave-
ku a konzumoval sa buď surový, pečený 
alebo varený. Fenikel obsahuje vo vý-
znamnom množstve vitamíny B a C – jed-
na šálka hľuzy feniklu 
pokryje pätinu dennej 
dávky vitamínu C, ktorú 
organizmus potrebuje, 
znižuje hladinu škodli-
vého LDL cholesterolu a 
vďaka svojim antioxidač-
ným vlastnostiam úspeš-
ne bojuje proti voľným 
radikálom. Vitamín C 
posilňuje imunitný sys-

tém a spevňuje steny ciev, čo prispieva 
k prevencii kardiovaskulárnych ochorení. 
Nie je náhoda, že fenikel je obľúbenou 
zložkou stredomorskej diéty. Okrem toho 
je bohatý na mangán, horčík, meď, fosfor, 
kyselinu listovú, vápnik a železo. 
   Vďaka obsahu draslíka sa vynikajúco 
využíva aj proti vysokému krvnému tlaku, 

ktorý zapríčiňuje vznik cievnych 
mozgových príhod alebo infar-
ktov. Fenikel je bohatý na flavono-
idy - z nich najdôležitejší je rutín, 
ktorý posilňuje jemné krvné ka-
piláry, protizápalový quercetín a 
anetol, ktorého účinné látky majú 
antibakteriálne a fungicídne vlast-
nosti a predovšetkým v prípade 
obličiek má antikonvulzívne (pro-
tikŕčové) účinky.

KURKUMA antioxidačné účinky. Kurkuma pôsobí proti 
voľným radikálom, ktoré majú za vinu pred-
časné starnutie a oslabenie buniek v tele. 
Lekári hovoria o nej ako o zázračnom pros-
triedku, ktorý posilňuje funkciu vnútorných 
orgánov, čistí krv a chráni pokožku pred ne-
gatívnymi vplyvmi. Prospieva aj diabetikom, 
pretože harmonizuje hladinu cukru v krvi. 
Má priaznivé účinky na obranyschopnosť, 
vitalitu organizmu a psychickú pohodu. Ob-
klady s obsahom kurkumy zase zmierňujú 
opuchy, pomliaždeniny, zápaly kĺbov a liečia 
i reumatickú artritídu.Vzácna žltá zmes má 
okrem svojich liečivých účinkov aj široké 
uplatnenie v každodennom živote. Osved-
čila sa ako recept na mladosť, americký 
biely úsmev, krásne zdravé vlasy i pokazený 
žalúdok. 
   Ak máte ešte veľa životných plánov, vyskú-
šajte čaj na dlhovekosť z kurkumy. Varte asi 
liter vody s jednou lyžičkou kurkumy desať 
minút, pridajte zázvor a odstavte. Lúhujte 

ďalších desať minút, preceďte a pre lepšiu 
chuť prislaďte medom alebo pridajte citrón. 
Spojenie kurkumy a olivového oleja zabra-
ňuje tvorbe lupín. Zmiešajte lyžičku kurku-
my s olivovým, jojobovým alebo kokosovým 
olejom, naneste na vlasy a pokožku hlavy 
a nechajte pätnásť minút pôsobiť. Násled-
ne opláchnite, umyte vlasy šampónom a 
upravte ako zvyčajne. Máte za sebou ťažkú 
noc? Národný zdravotný inštitút v USA od-
porúča 500 mg kurkumy štyrikrát denne na 
liečbu žalúdočnej nevoľnosti.
   Sušená kurkuma je nenahraditeľnou sú-
časťou koreniacej zmesi kari. V kuchyni ju 
môžete použiť do vegetariánskej stravy, 
ryže, strukovín, omáčok, duseného a peče-
ného mäsa, ale aj do knedlí a zemiakových 
ciest. Zelenine, polievkam a chuťovkám, 
dodá čerstvú prenikavú chuť, vôňu a farbu. 
Jej príjem by mali obmedziť ľudia sa žlčový-
mi kameňmi, žltačkou, tehotné ženy a všetci 
tí, ktorí sú náchylní na prekyslenie žalúdka.
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V treťom koleInterligy vycestovali naši kolkári na dvoj-
zápas do Českej republiky, kde sa v 1. októbra predsta-
vili v Dobřanoch a o deň na to v Jihlave.

Interliga, 3. kolo
CB Klokani Dobřany – KO ŽP Šport Podbrezová 1:7

3567:3885
Zostava a body: Vadovič 640/1, Tepša 710/1, Nemček 
626/1, Tomka 628/1, Kuna 589/0, Zavarko 692/1.

KK PSJ Jihlava – KO ŽP Šport Podbrezová 2:6
3473:3598

Zostava a body: Pašiak 544/0, Tomka 610/1, Vadovič 
574/1, Tepša 613/1, Zavarko 700/1, Nemček 557/1.

Štvrté kolo Interligy v domácej kolkárni bolo previerkou 
hráčov pred Svetovým pohárom, ktorý sa uskutoční od 
4. do 8. októbra 2016 v talianskom Bolzáne.
V tomto zápase sme nastúpili proti brňenskému celku 
TJ Sokol Husovice-Brno a presvedčivo zvíťazili 8:0.Pod-
brezová dokázala vo svojich prvých piatich zápasoch 
nahrať vždy aspoň jednu sedemstovku, keď 4-krát túto 
hranicu prekonal Vilmoš Zavarko a raz Daniel Tepša.

Interliga, 4. kolo
KO ŽP Šport Podbrezová – TJ Sokol Husovice 8:0

3927:3515
Zostava a body: Tepša 650/1, Tomka 645/1, Vadovič 
635/1, Kuna 650/1, Nemček 638/1, Zavarko 707/1.

Podbrezová po štyroch kolách a piatich odohraných zá-
pasoch vedie tabuľku s plným počtom bodov.

Umiestnenia v tabuľke ostatných družstiev.
Extraliga:
- muži (4.kolá)  2. miesto
- ženy (4.kolá) – 1. miesto
1. Liga východ (4.kolá) – 1. a 2. miesto

- Len kľudne seďte mládežníci ... T1 – T4.

Čestný názov ZŠ Kláry Jarunkovej
V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

   Významným dňom v novodobej 
histórii obce Podbrezová sa stal 
28. september 2016, odkedy škola 
nesie čestný názov: Základná škola 
Kláry Jarunkovej. 
   Slávnostný akt prebiehal  v pries-
toroch školy, za účasti významných 
hostí – zástupcov odboru školstva 
OÚ B. Bystrica, okolitých základ-
ných škôl, zriaďovateľa školy a čle-
nov pedagogického zboru. „Čestný 
názov Základná škola Kláry Jarun-
kovej je pre nás nielen ocenením, 
ale hlavne záväzkom do ďalšej 
našej práce,“ povedala v závere 

svojho príhovoru riaditeľka školy 
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. Vedú-
ca krajského odboru školstva Ing. 
Ingrid Haringová vyzdvihla skutoč-
nosť, že dnes ju opäť o správnos-
ti tohto kroku presvedčili šikovní 
žiaci i pedagógovia podbrezov-
skej školy. Pred odhalením tabule 
s novým pomenovaním školy sa 
prítomným prihovorila dcéra spi-
sovateľky, akademická maliarka 
Dana Zacharová – Jarunková, ktorá 
zdôraznila, že: „Moja mama by iste 
bola hrdá na to, že je po nej pome-
novaná škola, ktorá sa nachádza v 
regióne, ku ktorému sa často vra-
cala vo svojej tvorbe.“

Slávnostný akt  spestril kultúrny program, v podaní žiakov a pedagógov školy.
Foto: I. Kardhordová

do predčasného starobného 
dôchodku

Jozef LESÁK, Anton PREČUCH
do starobného dôchodku
Ing. Milan PODKONICKÝ

v októbri
pracovné jubileá

40-ročné
Pavol HLÁSNIK
Juraj TURČÍN

30-ročné
Ľubica FABRICIUSOVÁ
Renáta HĽADAJOVÁ

Alena HOLKOVÁ
Alena PANČÍKOVÁ

Ing. Anna ŠTULAJTEROVÁ
Ing. Ján URBAN

25-ročné
Jozefína MEDVEĎOVÁ

Eva STUDENÁ
Ing. Ľubomír SVAČINA

„Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič nie je 
také, ako bolo predtým. Všade okolo chýba tvoj 
hlas, mal si rád život, my teba a ty nás. Čas plynie 
ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád nemôže za-
budnúť. Tak, ako voda svojim tokom plynie, krás-
na spomienka na teba nikdy nepominie.“
Dňa 20. septembra by sme si boli pripomenuli 
nedožitých sedemdesiatpäť rokov a 27. októbra 
uplynú tri roky, ako nás navždy opustil náš drahý 
manžel a príbuzný

Zoltán AMTMANN z Podbrezovej.
S láskou na neho spomínajú a za tichú spomienku 

ostatným ďakujú manželka a ostatná rodina
...

„S tichou spomienkou k jej hrobu chodíme, pri 
plameňoch sviečky sa za ňu modlíme. Nemohla 
tu s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach bude 
stále žiť.“
Dňa 4. októbra sme si pripomenuli štvrté výročie 
úmrtia našej mamy, starej a prastarej mamy

Márie BOROŠOVEJ z Valaskej.
S láskou a úctou spomína syn Zdeno s rodinou 

a ostatná rodina
... 

„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a sú okamihy, na 
ktoré tisíckrát spomíname“.
Dňa 11. októbra si pripomenieme smutných päť 
rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, starý 
a prastarý otec

Pavel LEDŇA z Predajnej.
Za tichú spomienku všetkým, čo ste ho poznali, 
ďakujeme.

Spomíname s láskou a úctou
...

„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázd-
ny je dom, smútok v ňom, zostala nám len bolesť 
a spomienka v ňom.“
Dňa 18. októbra uplynie dvanásť rokov odvtedy, 
ako nás navždy opustil drahý manžel, otec, starý 
a prastarý otec

Ivan BABČAN z Hronca.
S láskou a úctou spomíname

...
Dňa 4. októbra sme si pripomenuli tretie výročie 
odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel 
a otec

Štefan RYBÁR zo Štiavníčky Podbrezovej.
S láskou a úctou spomíname manželka Anna,

syn Peter a najbližší príbuzní
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Z kolkárskych dráh

Blahoželáme 20-ročné
Martin KALISKÝ
Jozef POCKLAN

životné jubileá
Marian DEMETER
Zuzana KUPCOVÁ

Miroslav MAKOVNÍK
Juraj SPIŠIAK

Marián BOŠEĽA
Lívia ENGLEROVÁ
Ľubomír KOVÁČIK

Anna KUČERÁKOVÁ
Miroslav OČENÁŠ
Alena PIKULOVÁ
František ROLKO

Mariana VETRÁKOVÁ
Peter DANČO
Ján FLOSNÍK
Ľubomír KÁN

Michal PIKULA
Mária SLIACKA

Marian STRMEŇ
Anna VOJTKOVÁ

V septembri odišli V mene vedenia akciovej 
spoločnosti Železiarne Pod-
brezová im ďakujeme za od-
vedenú prácu a do ďalších 
rokov života želáme veľa 
slnečných dní.

M. Kozák
 Kolky



K úspešným strelcom jesene patrí po zápase s Ružomberkom aj Matej Kochan.                                            Foto: A. Nociarová

PODBREZOVAN – vydáva akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. Vychádza v párnych týždňoch v piatok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok. Šéfredaktorka: Mgr. Oľga Kleinová, zástupkyňa šéfredaktorky: 
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Ing. Milan Srnka, PhD. Redakcia a administratíva: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, telefón: 048 645 2711, 2714, fax: 048 645 2713, e-mail: noviny@zelpo.sk, http://www.zelpo.sk. Grafické 
spracovanie a tlač HLP grafik, s.r.o. Evidenčné číslo: 15/1994. ISSN: 2453 – 7381 
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Štyri  medaily z Trstenej

M. Kubove
 FUTBAL

S RUŽOMBERKOM

   Druhý rok spolupracuje Kolkársky 
oddiel ŽP Šport s klubom ŠKK Trste-
ná pri organizovaní kolkárskych mlá-
dežníckych turnajov. Uskutočňujú sa 
vždy v septembri v Trstenej a v de-
cembri v kolkárni v Podbrezovej.
   Tohtoročný turnaj v Trstenej sa 
konal 11. septembra za účasti 36 
kolkárskych nádejí, z toho 15 z náš-
ho oddielu. Mládežníci hrali v dvoch 
kategóriách. Prvá kategória (6. trieda 
a mladšie ročníky) mala 19 hráčov 
a v druhej (7. trieda a staršie ročníky) 
bolo 17 hráčov. Aj keď hrali chlapci 
s dievčatami,  konečné výsledky nás 
presvedčili, že dievčatá sa najďalej 
dostali do semifinále, prebojovali sa 
len dve, ktoré nakoniec skončili na 
4. miestach. Podľa hracieho systému 
najprv bola kvalifikácia 4 x 20 HZ, po-
tom nasledoval pavúk k.o. systémom 
na 2 x 5 plné + 5 dorážka. V prípade, 
že bol výsledok  na dráhy 1:1, nasle-
doval rozstrel na 3 hody do plných.

Výsledky kvalifikácie – starší hráči 
KO ŽP Šport Podbrezová:
1. Filip Bánik/379, 2. Marek Švan-
tner/371, 6. Ivan Malček/339, 11. 
Natália Slamková/ 320, 12. Naďa Po-
liaková/317.

Góly: 31. Podio, 48. Kochan, 58. Vajda - 90. Lačný. ŽK: Kostelný, Vajda, Turňa, Kuzma – Kupec, Mareš. Pred 1 845 divákmi 
rozhodovali: Kružliak – Mókoš, Žákech.
   Stretnutie druhého s tretím priťahovalo pozornosť slovenskej futbalovej verejnosti a už dopredu bolo jasné, že v súboji 
dvoch vo forme hrajúcich tímov nečaká nikoho nič jednoduché. Podbrezová však veľmi rýchlo prebrala opraty duelu do 
svojich rúk a  pozornou defenzívou,  podporovanou  dobre zvládnutým prechodom do ofenzívy, posunula Ružomberok 
na druhú koľaj. V devätnástej minúte mal veľkú príležitosť Bernadina, ktorý usmernil z hranice päťky prudkú, strieľanú 
prihrávku Kochana, ale brankár Macík ešte dokázal zareagovať. To sa mu však nepodarilo o niekoľko minút neskôr, kedy 
ho Pablo Podio tak povediac, nachytal na hruškách. Argentínsky tvorca hry rozohral priamy kop z pozície vedľa šestnástky 
prudko a presne. Lopta nabrala rýchlosť a zapadla nechytateľne k žrdi ružomberskej svätyne (1:0). Druhý polčas začal pres-
ne tam, kde úvodný skončil. Ba čo viac, Podbrezová do neho  vstúpila geniálne, pretože už po troch minútach hry Šafranko 
našiel  v šestnástke Kochana a ten prudkou ranou,  aj za pomoci teču,  dostal loptu do siete (2:0). Chvíľu na to vo veľmi 
dobrej pozícií trafil Breznanik len do obrancu pred sebou, ale Patrik Vajda tretíkrát rozjasal tribúny. Po chybe hosti po pria-
mom kope mal priestoru koľko len chcel a presnou hlavičkou do protipohybu Macíka zvýšil (3:0). V závere sa mohol ešte 
presadiť najmä Endy Opoku Bernadina, ale ten dve veľké šance nevyužil. Najskôr zblízka napálil Macíka a následne hlavou 
opečiatkoval brvno. Skóre v závere z protiútoku upravil Miloš Lačný, ale nič to nemení na fakte, že Podbrezová vyhrala a 
udržala si druhé miesto v tabuľke, s päť bodový náskokom.
FO ŽP Šport: Kuciak – Turňa, Kostelný, Krivák, Djordjevič – Vajda, Podio – Šafranko (86. Migaľa), Kochan (79. Kuzma), 
Breznanik (73. Peševski) – Bernadina.

Sobota, 24. september 2016, Zelpo aréna Podbrezová
Fortuna liga, 10. kolo

FO ŽP Šport Podbrezová - MFK Ružomberok 3:1 (1:0)

SO ŽILINOU
Sobota, 1. október 2016, Žilina

Fortuna liga, 11. kolo
MŠK Žilina – FO ŽP Šport Podbrezová 1:0 (0:0)

Góly: 50. Škvarka. ŽK: Mabouka, Otubanjo, Vavro, Díaz - Kostelný, Vajda, Krivák
Pred 3 008 rozhodovali: Hrčka – Somoláni, Bednár.
Posledné stretnutie v prvej tretine súťaže spojilo proti sebe dva prvé celky. 
Druhá Podbrezová cestovala k prvej Žiline. Duel začal veľmi svižne, hlavne z 
domácej strany. Kapitán Škvarka si už v druhej minúte nabehol do šance, ale 
Kuciak skvelým zákrokom vytlačil loptu mimo. Chvíľu na to prestrelil bránu  na 
päťke úplne voľný Káčer. Svoj pokus po zemi z diaľky vyslal Vavro, no nenápad-
ná strela Kuciakovi poriadne zatopila. Dokázal ju ale vyraziť. Prvý náznak šan-
ce zo strany hostí prišiel presne po štvrťhodine hry, kedy Breznanik pri strele, 
po pase Kochana, spadol a nedokázal poriadne zakončiť. Otubanjo odpovedal 
prudkým projektilom, Kuciak vyrazil. Po nepremenených šanciach domácich 
prišla dobrá pasáž hostí. Vďaka skvelému exekútorovi priamych kopov Pablovi 
Podiovi boli hostia blízko niekoľkým gólom. Patrik Vajda tečoval Argentínčanov 
center k žrdi, kde Volešák zakročil a vyrazil na roh. Práve z neho prišla ešte lep-
šia možnosť. Znova to bol Vajda a jeho tečované zakončenie z hranice päťky, 
ktoré sa od brvna odrazilo do náručia brankára MŠK. Kostelného hlavička o pár 
minút neskôr pripomenula Vajdovu prvú možnosť, avšak opäť pri žrdi zakročil 
Volešák. Po dobrom brejku sa znova dopredu dostala Žilina, avšak predĺžený 
center na zadnú tyč, aj keď narobil problémy, gól nepriniesol. Len štvrtý gól 
v tomto ročníku sme ale inkasovali na začiatku druhého dejstva, kedy po pri-
hrávke sprava trafil presne k žrdi nestrážený Michal Škvarka. Chvíľu po góle sa 
otvoril priestor Viazankovi, avšak po jeho prihrávke a strele Breznanika dokázal 
Volešák zasiahnuť. Mabouka mal obrovskú šancu na navýšenie skóre, lenže 
jeho hlavička z hranici päťky išla do zeme a od nej len do brvna. Neujala sa ani 
strela Škvarku, ktorý po zrazenom pokuse spoza šestnástky bránu minul len o 
centimetre, čo následne platilo aj o Káčerovi. Holúbek mieril o niečo presnej-
šie, ľavý obranca trafil žrď. Žilina pokračovala v tlaku a útočila do preťaženej 
defenzívy Podbrezovej, ale ďalší gól už nedala. Napriek tomu však „Železiari“ 
zaknihovali prvú tohtosezónnu prehru.
FO ŽP Šport: Kuciak – Turňa, Krivák, Kostelný, Djordevič – Vajda, Podio – Via-
zanko (74. Kuzma), Kochan, Breznanik (62. Šafranko) – Bernadina.

SO SKALICOU
Utorok, 27. september 20106, Skalica

Slovnaft Cup, 4. kolo
MFK Skalica – FO ŽP Šport Podbrezová 0:0

(12:11 na pokutové kopy)

Pred 570 divákmi rozhodovali:  Ježík – Roszbeck, Vitko.
   V riadnom hracom čase gól v zápase nepadol a v následnom rozstreli zo 
značky pokutového kopu Skaličania triumfovali 12:11. Futbalisti fortunaligové-
ho klubu ŽP Šport Podbrezová neprenikli do osemfinále slovenskej pohárovej 
súťaže Slovnaft Cup.
FO ŽP Šport: Kuciak – Magda, Kupčík, Kostelný, Turňa, Migaľa (73´Pančík), Vaj-
da (61´ Kochan), Podio, Kuzma, Peševski (23´Šafranko), Bernadina.

Výsledky kvalifikácie – mladší hráči 
KO ŽP Šport Podbrezová:
1. Zuzana Lopušná/327, 2. Andrej 
Balco/325, 3. Matúš Bánik/307, 5. 
Lucia Plavuchová/297, 6. Daniela 
Mócová/294, 7. Michaela Káno-
vá/293, 8. Jakub Jariabka/260, 12. 
Ema Viglaská/231, 15. Sebastián Kac-
lík/216, 18. Tomáš Martinec/156.

   V boji o medaily sme mali v obi-
dvoch kategóriách po 6 nádejí. V se-
mifinále mladších hrali proti sebe 
Andrej Balco Podbrezová – Erik Ku-
ráň Trstená 1:1 na dráhy, po ktorých 
nasledoval rozstrel na tri hody, ktorý 
vyhral Kuráň 19:14. V ďalšom semi-
finále hrali Zuzana Lopušná – Matúš 
Bánik 0:2, obaja s Podbrezovej. Nas-
ledoval súboj o 3. miesto Lopušná 
– Balco 1:1 na dráhy, nasledoval naj-
dlhší rozstrel na turnaji, nakoľko prvé 
dva sa skončili 15:15 až tretí 23:18 
rozhodol o tom, že bronz vyhral Bal-
co z Podbrezovej. Vo finále, v ktorom 
hrali Erik Kuráň Trstená – Matúš Bá-
nik Podbrezová, vyhral domáci hráč 
2:0. 

Výsledky k.o. systému – mladší, naj-
lepší štyria:

1. Erik Kuráň Trstená, 2. Matúš Bánik 
Podbrezová, 3. Andrej Balco Podbre-
zová, 4. Zuzana Lopušná Podbrezová.

   V semifinále starších hrala naša 
Naďa Poliaková  proti Marošovi Liss 
z Trstenej 0:2. V ďalšom zápase hra-
li Ivan Malček proti 
Marekovi Švantnerovi  
2:0. V boji o  3. mies-
to vyhral Švantner 2:0 
nad Poliakovou. Na-
sledovalo finále Liss – 
Malček, stav po dvoch 
dráhach 1:1,  rozstrel 
na 3 hody lepšie zvlá-
dol hráč z Trstenej Ma-
roš Liss 25:17, ktorý 
sa stal víťazom medzi 
staršími. 

Výsledky k.o. systé-
mu – starší, najlepší 
štyria:
1. Maroš Liss Trstená, 
2. Ivan Malček Pod-
brezová, 3. Marek 
Švantner Podbrezová, 
4. Naďa Poliaková Pod-
brezová.  
   Ďakujem zverencom 

za celodenný výkon a za vzájomné 
povzbudzovanie, ako aj za  predve-
dené výkony. Boli ste fantastickí a ve-
rím, že si spolu ešte užijeme podob-
né športové zápolenia.
1. kolo Dorasteneckej ligy – východ, 
predohrávka 18. septembra 2016

Tatran Sučany – KO ŽP Šport Pod-
brezová 4:0, 1647:1583

Zostava a body: Natália Slamková 
463, Marek Švantner  540, Ivan Mal-
ček 481, Filip Bánik 562. Šprint na 10 
plné a 10 dorážka hrali Andrej Balco a 
Zuzana Lopušná, každý z nich vyhral  
jednu dráhu a druhú prehral, nasle-
doval rozstrel na tri hody, v ktorom 
boli o kúsok lepší hráči zo Sučian, vy-
hrali 22:18 a 21:18.

Naša kolkárska budúcnosť 

B. Vadovič
 Kolky


