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Pozývame vás na futbalový zápas Fortuna ligy FO ŽP Šport – MFK Ružomberok 12. septembra 2015 o 19. hod. v ZELPO ARÉNE

   Deň 22. august 2015 bol nielen pre 
Futbalový klub Železiarní Podbrezo-
vá historickým. Za mesiace úsilia pre 
všetkých tých, ktorí sa podieľali na 
rekonštrukcii futbalového štadióna 
na Kolkárni, bol odmenou slávnostný 
okamih strihania pásky v novootvore-
nej  ZELPO ARÉNE. Konalo sa to za 
účasti vyše dvoch tisíc divákov, pred 
futbalovým zápasom so Spartakom 
Myjava. Symbolické bolo, že práve toto 
mužstvo stálo pred Podbrezovou vlani 
ako prvý súper v najvyššej slovenskej 
futbalovej súťaži.
   O dojmy v okamihu po prestrihnu-
tí pásky sa s nami podelil prezident 
FO ŽP ŠPORT Ing Július Kriváň: 
   - V okamihu pred prestrihnutím pásky 
som si premietol ako tento štadión vy-
zeral v roku 1963, keď som naň vstúpil 
prvýkrát a ako vyzerá dnes. Rozdiel je 
to neporovnateľný. Naši predchodcovia 
si dali záležať už pred päťdesiatimi rok-

mi. Vybudovali futbalové ihrisko na za-
ujímavom a veľmi peknom mieste. Už 
v tom čase mal futbalový štadión svoje 
čaro. Súčasnou rekonštrukciou sa pod-
statne zdvihol komfort a to nielen pre 
hráčov, ale aj pre divákov. Tie zmeny sú 
veľmi pozitívne. Najväčšou je vyhrieva-
ná hracia plocha, ktorú oceníme najmä 
v jesennom, zimnom a jarnom počasí. 
Pribudli miesta na sedenie na sever-
nej, aj hlavnej tribúne. Najväčší dojem 
na mňa urobilo osvetlenie. Ako som 
už spomenul, štadión poznám päťde-
siatdva rokov a vždy som sem chodil 
na zápasy len za denného svetla. Toto 
je prvýkrát, kedy sa zápas uskutoční pri 
umelom osvetlení. Aj keď mnohí oča-
kávali, že dnes budú tribúny obsadené 
do posledného miesta, ja som spokojný 
s počtom divákov, ktorí prišli. Hovorím, 
aby boli tribúny naplnené, musia pre-
dovšetkým naši futbalisti hrať dobrý 
futbal.                                  O. Kleinová

ZELPO ARÉNA OTVORENÁ

Víťazkou dvanásteho kola čitateľskej súťaže „O cenu predsedu Predstaven-
stva ŽP a.s.“, venovanej 175. výročiu založenia podbrezovských železiarní, 
sa stala Tatiana TÓTHOVÁ z valcovne bezšvíkových rúr. Zablahoželal a 
cenu jej venoval Jozef Krella, riaditeľ ŽP Gastroservis, s.r.o. „Rada súťažím, 
aj teraz som prečítala celý text aj s otázkou, ale to, že som vyhrala ja, som 
si nevšimla. Upozornila ma na to len kolegyňa. Iste, potešilo ma to a je to 
motivácia do ďalšej súťaže. Určite sa zapojím aj do ďalších podobných aktivít 
v Podbrezovane,“ konštatovala šťastná výherkyňa.             O. Kleinová+ foto

DNES
OSLAVUJEME

Slávnostný akt strihania pásky - zľava: Ing. J. Kriváň, člen Predsta-
venstva ŽP a.s. a prezident FO ŽP Šport a.s., Ing. Ľ. Schwarzbacher, 
člen Predstavenstva ŽP a.s. a Ing. J. Marčok, riaditeľ ŽP Šport, a.s.

Foto: A. Nociarová
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Ručička teplomera sa pohy-
bovala nad tridsiatkou už nie-
koľko dní za sebou a horúce 
bolo už ráno, ale aj neskoro 
večer, no našim deťom v det-
skom tábore v Repišti to zjav-
ne neprekážalo. Predpolud-
ním sme ich zastihli v parku 
v Sklených Tepliciach, ale už 
na odchode do tábora. Bol to 
deviaty deň pobytu a tak nás 
zaujímalo, ako sa deťom tá-
bor páči, pýtali sme sa koľký 
raz sú v tábore a čo ich naj-
viac upútalo. 
Karin Dubéciová z brezna,
11 - ročná
   - Mne sa tu veľmi páči. Som 
tu tretíkrát, mám kamarátky a 
viem, že v posledný deň sa mi 
nebude chcieť ísť ani domov. 
Najpútavejšie sú hry a to, že 
nemusíme ísť večer hneď 
spať.
Anna cELANová z brezna, 
15 - ročná 
   - Ja som v Repišti štvrtýkrát 
a môžem povedať, že sa mi tu 
páči stále viac. Sú tu dobrí ľu-
dia, dobrá atmosféra. Najviac 

D. Mócová

Aj keď je vonku veľmi teplo, nám to nevadí. My si vždy nájdeme zábavku a sme veselí...
Foto: O. Kleinová

Deťom sa v Repišti páčilo všetko, ale

najobľúbenejšie BOLI nočné hry

sa mi páčia nočné hry a roz-
hovory po večeroch. Aj strava 
je výborná.
Fedor MoLČAN z brezna,
9 - ročný
   - Prvýkrát som v tábore a 
mám z toho veľmi dobrý pocit. 
Sú tu dobré hry, výborná stra-
va a páčia sa mi aj nočné sne-
my.  Nebol  som inde v tábore, 
ale tento je super, prídem aj 
na rok.
Ema KÖPPLová zo Žiliny,
12 -ročná
   - Bola som už v tábore zo 
školy, ale to bolo nič oproti 
tomuto. Tam sme sa len „po-
flakovali“, ani strava nebola 
dobrá. Toto je niečo úplne iné. 
Je tu skutočne super. Najviac 
ma bavia nočné hry.
Alenka ŤAŽKá, z brezna,
9 - ročná
   - Ja som prvýkrát v detskom 
tábore, páči sa mi tu, nočné 
hry sú dobré. Väčšinou po tí-
moch pracujeme spolu, niečo 
musíme hľadať a tak... Je tu 
zábava, pekná príroda, aj va-
ria nám dobre.

David KáN, z brezna,
14 - ročný
   - Som tu siedmykrát a teraz 
je tu najlepšie. Vždy nás nie-
čím novým prekvapia a je tu 
veľká zábava. Za tie roky som 

si našiel aj veľa kamarátov 
a s niektorými sa kamarátim 
dodnes. Je to tu super.
Daniela MÓcová, z brezna,  
9- ročná
   - Som druhýkrát v Repišti 

a myslím, že je tu lepšie ako bolo 
vlani. Viac sa mi to páči, aj po-
poludňajšie hry sú zábavnejšie. 
Varia nám dobre, baví ma to tu. 
Najviac sa mi páčia nočné hry.

O. Kleinová+ foto

Je t
u su

per.
..

K. Dubéciová A.Celanová F. Molčan E. Köpplová A.Ťažká D. Kán
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   V júlovom čísle Podbrezo-
vana bola uverejnená anketa, 
v ktorej sme sa vás pýtali, ako 
ste spokojní so svojím pra-
covným životom. Odpovede, 
ktoré ste nám zaslali, sme vy-
hodnotili a tu sú podrobnejšie 
výsledky:
   Anketa mala dve časti, pri-
čom prvá sa týkala ukazovate-
ľov spokojnosti, ktoré súvisia 
s pracovnými podmienkami. 
Zistili sme, že naši zamest-
nanci najviac oceňujú istotu 
stáleho zamestnania. Za dru-
hý najdôležitejší faktor, ktorý 
vplýva na pracovnú spokoj-
nosť, považujú zamestnanci 
zapojení do prieskumu, práve 

mzdové ohodnotenie práce. 
Pre spokojnosť zamestnan-
cov je taktiež veľmi dôležitá 
zaujímavá náplň práce, ktorú 
respondenti ohodnotili na tre-
ťom mieste. Za ňou nasledujú: 
možnosť pracovného postupu 
(4. miesto), vyplatenie ďalších 
miezd zamestnancom (do-
volenková a vianočná mzda/ 
5. miesto), dobré medziľud-
ské vzťahy na pracovisku (6. 
miesto), možnosť zvyšova-
nia si kvalifikácie (7. miesto), 
bezpečnosť na pracovisku (8. 
miesto), vyhovujúci pracov-
ný čas (9. miesto), hrdosť na 
prestíž našej akciovej spoloč-
nosti (10. miesto), lepšie tech-

nické vybavenie pracoviska  
(11. miesto) a informovanosť 
o výsledkoch pracoviska (12. 
miesto).
   V druhej časti ankety sme 
sa pýtali na ukazovatele spo-
kojnosti, ktoré súvisia s čer-
paním výhod zo sociálneho 
fondu spoločnosti. Zistili sme, 
že zamestnanci uprednost-
ňujú odmeny pri významných 
pracovných a životných jubi-
leách (1. miesto), následne 
vyššie odchodné do dôchod-
ku (2. miesto), zdravotná sta-
rostlivosť o zamestnancov 
(rehabilitačné pobyty, sauna, 
telocvičňa a pod./3. miesto), 
ponuka prázdninových rekre-

ácií pre deti zamestnancov 
firmy (4. miesto), možnosť 
návštevy športových podujatí 
(futbal, kolky, cyklistika a pod./  
5. miesto), možnosť doplnko-
vého dôchodkového sporenia 
(6. miesto), možnosť návšte-
vy ponúkaných kultúrnych 
podujatí (7. miesto), možnosť 
čerpať pohonné hmoty na za-
mestnaneckú palivovú platob-
nú kartu (8. miesto), poskyto-
vanie zliav na rôznom pois-
tení (cestovnom, privátneho 
majetku, motorových vozidiel, 
zodpovednosti za škodu spô-
sobenú pri výkone povolania/ 
9. miesto), kvalita stravovania 
(10. miesto), zabezpečenie 

dopravy do zamestnania (11. 
miesto) a odmeny darcom krvi  
(12. miesto). Niektorí z res-
pondentov uviedli aj vlastné 
návrhy, ako napr. odmeny pre 
nefajčiarov.
   Ďakujeme všetkým zamest-
nancom, ktorí sa do našej an-
kety zapojili. Spomedzi tých, 
ktorí ste nám okrem anketo-
vého lístka zaslali aj vyplnený 
kupón, sme vyžrebovali Evu 
Fiľovú z prevádzkarne valcov-
ňa bezšvíkových rúr. Výherky-
ňu prosíme, aby si vyzdvihla 
vecnú cenu na prvom poscho-
dí personálnej budovy.

D. Barabášová

Vedúci odboru riadenia kvality Ing. Jozef TURIS:

„Som rád, že môžem prezentovať takéto
výsledky v období výročia spoločnosti“

   Vykonávanie architektúry 
pre výrobu začína stanove-
ním základných úloh, ktoré 
musí výrobná spoločnosť 
splniť. Výrobný proces sa 
skladá  zo základných  kro-
kov nasledujúcich po sebe, 
z ktorých každý je povinnos-
ťou určitého oddelenia, ktoré 
premení rôzne vstupy (kom-
ponenty, subdodávky) na 
požadované výstupy. Každá 
úloha plnená rôznymi útvar-
mi v spoločnosti znamená 
uskutočniť minimálne tri veci: 
zmenu vstupu na výstup, 
pohyb materiálu z jedného 
miesta na druhé a prenos 
informácií. V prípade našej 
akciovej spoločnosti  trans-
formačné činnosti pridávajú 
hodnotu k výrobku zmenou 
jeho tvaru (šrot – oceľový 
blok – valcovaná rúra – ťa-
haná rúra...). Materiálové 
toky súvisia jednak s pohy-
bom materiálu v rámci útvaru 
(prevádzkarne), ako aj medzi 
prevádzkarňami. Mimoriad-
ne je dôležité sledovanie ta-
kéhoto pohybu materiálu, s 
čím súvisí prenos informácií. 
Tento slúži nielen ku koordi-
nácii transformačných kro-
kov a materiálových tokov, 
ale aj k zisteniu spätnej väz-
by potrebnej k tomu, aby sa 
mohli zlepšovať postupy, vý-
robné technológie a výrobné 
charakteristiky výrobkov. Pr-
voradou úlohou spoločnosti 
je spojiť (integrovať) všetky 
tieto povinnosti a uviesť ich 
do súladu so zvolenými cieľ-
mi našej spoločnosti s tým, 
že to dokážeme lepšie, pruž-
nejšie, ako to dokáže naša 
konkurencia.
   A zákazník je tvor vyna-
liezavý a preto sa aj naša Ilustračné foto I. Kardhordová

Vyhodnotenie ankety o pracovnej spokojnosti

Istota zamestnania je najdôležitejším faktorom

spoločnosť  musí 
prispôsobiť a hlav-
ne uspokojiť požia-
davky zákazníka 
kladené na naše 
výrobky. V tejto 
snahe svojou ak-
tivitou prispieva  
aj odbor riadenia 
kvality s činnosťa-
mi, ktoré overujú 
a deklarujú dosiahnutú úro-
veň kvality našich výrobkov.  
Za prvý polrok roku 2015 
bolo prebratých 145 077,4 
tony oceľového šrotu, z toho 
bolo 553 automobilových 
a 393 vagónových dodávok. 
V rámci kontroly šrotu bolo 
101 dodávok „predruho-
vaných“. Bolo vykonaných 
23 952 vážení na koľajovej 
a cestných váhach. Odkon-
trolované boli aj dodávky 
režijného materiálu, strojné 
súčasti, elektromateriál, hut-
né náradie, feroprísady, od-
liatky, výkovky.... „Na vstupe“ 
boli uplatnené reklamácie s 
„vyreklamovanou“ hodnotou 
109 347 eur. V oblasti ché-
mie bolo vykonaných 28 652 
chemických a spektrometric-
kých analýz, v akreditovanej 
oblasti chemických analýz 
odpadových vôd bolo vyko-
naných 169 skúšok. V prie-
behu polroka 2015 bolo  
v metalografickom laborató-
riu spracovaných a násled-
ne vyhodnotených 1 536 
kusov vzoriek na svetelnom 
a elektrónovom mikroskope, 
odobratých a vyhodnotených 
bolo 958 Baumannových  
otlačkov, spoločné výsledky 
sú zhrnuté v 256 metalogra-
fických správach.
   V oblasti metrologického 
zabezpečenia bolo skalibro-

vaných  4 454 me-
radiel dĺžky, z ob-
lasti tlaku a teploty, 
ako aj meracích 
obvodov, bolo ska-
librovaných 1 138 
meradiel a sníma-
čov. Bolo vykona-
ných 53 kalibrácií 
technologických a 
laboratórnych váh 

a z oblasti elektrických veli-
čín bolo vykonaných 1 275 
kalibrácií prístrojov. Z oblasti 
kontrolnej a atestačnej bolo 
v mechanickej skúšobni vy-
konaných 134 558 ťahových 
a technologických skúšok 
a 3 703 skúšok vrubovej hú-
ževnatosti. Bolo  zabezpeče-
né vykonanie 75 prebierok 

našich výrobkov renomova-
nými kontrolnými spoločnos-
ťami, celkovo bolo vystave-
ných 32 311 hutných osved-
čení k našim expedovaným 
výrobkom.
   V oblasti defektoskopie 
bola odskúšaná celá pro-
dukcia vo valcovni rúr a ťa-
hárni rúr  rôznymi metódami 
skúšania. Výsledky možno v 
prvom polroku 2015 z oblasti 
NDT skúšania hodnotiť ako 
veľmi pozitívne vo všetkých 
výrobných prevádzkarňach. 
Nezhodné výrobky, v porov-
naní s predchádzajúcim ob-
dobím, klesli v rozmedzí  od 
30 do 50 percent, podľa jed-
notlivých kategórií a druhov 
metód skúšania rúr.

  Toto je výsledok úsilia 
všetkých, ktorým záleží na 
dobrom mene našej spo-
ločnosti, dobre miereným 
investíciám v poslednom 
období, správnym riadiacim 
princípom, systémom a po-
stupom, šikovnosti, disciplí-
ne, motivácii, schopnosti rie-
šiť problémy a hlavne ochote 
učiť sa. Som rád, že možno 
prezentovať takého výsled-
ky v období, keď spoločnosť 
slávi svoje významné jubi-
leum.
   Verím, že kvalitatívne uka-
zovatele našich výrobkov 
budú aj do budúcnosti uspo-
kojovať potreby našich zá-
kazníkov k plnej spokojnosti.
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Kontinuita
hutníckych rodov

   Prvým z rodu, ktorý bol za-
mestnaný v podbrezovských 
železiarňach, bol Jozef Škul-
téty. Nastúpil do tejto firmy na 
začiatku dvadsiateho storo-
čia. Bolo to v čase, keď pod-
brezovské železiarne zazna-
menávali technický pokrok, 
ktorý významne ovplyvnil 
výstavbu a prevádzku zva-
rovne rúr vodným plynom 
v závode Piesok. Bol to 
nový vynález, ktorý umož-
nil zvárať vodným plynom 
pomerne tenké plechy z 
kujného železa a vyrábať 
z nich veľkorozmerné rúry 
a duté telesá rôznych tvarov 
a konštrukcií. Jozef Škultéty 
pracoval pri ich preprave.
   V hutníckej tradícii pokra-
čovali aj jeho tri deti, ktoré 
žiaľ už dnes nie sú medzi 
nami. Syn Jozef nastúpil 

Jednou zo súčastí našich aktivít venovaných 
tohtoročnému výročiu založenia podbrezov-
ských železiarní je predstavovanie viacgene-
račných rodín železiarov. Kontinuitu hutníckeho 
rodu si zachováva aj

rodina ŠKULTÉTYOVÁ
z Dolnej Lehoty

do zvarovne rúr veľkých 
priemerov v roku 1957 ako 
zvárač a potom ako sklad-
ník. V tejto prevádzkarni 
pracoval až do odchodu 
do starobného dôchodku, 
do roku 1992. Vo zvarovni 
rúr veľkých priemerov pra-
covala aj jeho manželka 
Oľga. Jozef Škultéty patril 

medzi členov Miestnej orga-
nizácie Slovenského rybár-
skeho zväzu v Podbrezovej, 
ktorí významne zviditeľnili 
a zveľadili rozvoj rybárstva 
v Podbrezovej. V členskej 
základni prevyšoval vždy 
počet zamestnancov že-
leziarní a Jozef, dlhoročný 
tajomník a neskôr hospodár 
miestnej organizácie, sa 
tiež nemalým podielom pri-
činil o úspechy podbrezov-
ského rybárskeho spolku 
v zarybňovaní, ale aj v inej 
činnosti. V železiarňach bol 
dlhé roky predsedom od-
škodňovacej komisie. Zo-
mrel v roku 2014.
   Pokračovateľkou, predsta-
vujúcou tretiu generáciu tej-
to vetvy, je dcéra Mgr. Zuza-
na Karaková, ktorá pracuje 
v Železiarňach Podbrezová 

Spomienka na príjemné chvíľky strávené pri kolektívnych guľá-
šoch zo zvarovne rúr veľkých priemerov.    Foto: Súkromný archív

od roku 1981. V súčas-
nosti je vedúcou oddelenia 
vstupnej kontroly v odbore 
riadenia kvality. Aj ona už 
má svoju pokračovateľku a 
tak štvrtou generáciou je jej 
dcéra Ing. Marcela Hanko-
vá, ktorá nastúpila do akcio-
vej spoločnosti vlani a v sú-
časnosti pracuje v odbore 
riadenia kvality.
   Druhý syn Jozefa staršie-
ho, Milan, pracoval v pod-
brezovských železiarňach 
len krátko a pokračovate-
ľom rodu je jeho syn, tiež 
Milan, ktorý pracuje v oce-
liarni.
   Dcéra Jozefa staršieho, 
Irena Štellerová, pracova-
la v starej rúrovni, neskôr 
prešla do valcovne bez-
švíkových rúr v novom zá-
vode. Jej syn Ján pracoval 
v oceliarni, dnes je už v 
starobnom dôchodku a po-
kračovateľom tejto vetvy je 
jeho syn Martin, ktorý po-
kračuje v šľapajach svojho 
otca v oceliarni.

O. Kleinová

Rybárčenie bola Jozefova celoživotná záľuba

Zo zarybňovania vodných tokov

Aj práca s mládežou bola neodmysliteľnou súčasťou ich činnosti

Jozef Škultéty

Jozef Škultéty Irena Štellerová MIlan Škultéty

Mgr. Zuzana Karaková Ján Šteller Milan Škultéty

Ing. Marcela Hanková Martin Šteller
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   Tohtoročného plenéra sa 
zúčastnili - prezident Medzi-
národnej akadémie kultúry 
a umenia, Zaslúžilý umelec 
Ruskej federácie Peter Stron-
skij, Zaslúžilý umelec Ruskej 
federácie, predseda Zväzu 
umelcov Moskovského re-
giónu Alexander Beglov, ko-
rešpondent Medzinárodnej 
akadémie kultúry a umeniav 
Moskve Sergej Borisov,člen-
ka – korešpondentka Medzi-
národnej akadémie kultúry a 
umenia Ľjubov Dolgich,  profe-
sor Moskovskej štátnej akadé-
mie umenia V. Surikova Sergej 
Sirenko, a Akademik Medzi-
národnej akadémie 
kultúry a umenia, 
riaditeľ filiálky tejto 
akadémie na Sloven-
sku Andrej Smolák. 
Od 11. augusta ruskí 
umelci namaľovali 
dvadsaťdva auten-
tických realistických 
umeleckých diel, kto-
ré spolu s kolekciou 
siedmich malieb sne-
nia od Smoláka, tvo-
rili pestrú kulisu stret-
nutia. Vo svojich die-
lach každý z tvorcov 
vlastným umeleckým 
štýlom preniesol na 
plátno bohatú škálu 
námetov,spojených 
prírodou, pamiat-
kami a tradíciami.
Vo vystavovaných 
prácach dominovali 
podbrezovské že-

Na Táľoch sa uskutočnil druhý ročník sympózia

Medzinárodná akadémia
kultúry a umenia

Po odovzdaní čestného titulu Akademik Medzinárodnej akadé-
mie kultúry a umenia  v Moskve Vladimírovi Sotákovi, zľava 
Peter Stronskij a sprava Andrej Smolák

S. Borisov: Panoramatický pohľad na Železiarne Podbrezová

A. Beglov: Hrad Ľupča

P. Stronskij: Tavba v podbrezovskej peci 

A. Beglov pohrúžený do maľby hradu Ľupča. Foto: V. Homola

S. Sirenko: Hydrocentrála Jasenie.

   Ukončenie druhého ročníka sympózia Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia sa 
uskutočnilo 18. augusta 2015 v hoteli Stupka na Táľoch, kde kongresová sála ožila vy-
stavenými umeleckými dielami, ktoré prezentovali snaženie piatich maliarov z Ruskej 
federácie a jedného Slováka. Priateľské posedenie s členmi Predstavenstva Železiarní 
Podbrezová a.s., otvoril a na začiatky budovania porozumenia a priateľstva  medzi na-
šimi národmi prostredníctvom umenia si zaspomínal predseda predstavenstva Vladimír 
Soták. Konštatoval, že prvý plenér v roku 2012 položil základy pre vytvorenie galérie „Ho-
rehronie očami ruských maliarov“, sprístupnenej verejnosti na hrade Ľupča.

leziarne, hrad a podhradie v 
Ľupči, či zachovalé, dodnes 
funkčné technické pamiatky 
v Jasení a Dubovej. Očare-
nie z pobytu, z horehronskej 
prírody v Zámostí, na Táľoch, 
Krpáčove a Šumiaci zostane, 
tak ako to prezentovali sa-
motní autori,navždy zvečnené 
na plátnach, ktoré rozšíria už 
spomínanú hradnú expozíciu 
ruského výtvarného umenia.
   Vyvrcholením sympózia bolo 
odovzdanie certifikátov, kto-
ré tohtoročným účastníkom 
odovzdal podpredseda pred-
stavenstva Marian Kurčík. 

Za zásluhy pri znovuzrodení 
priateľstva medzi národmi v 
oblasti kultúry a umenia, za 
rekonštrukciu hradu Ľupča 
a vytvorenie galérie ruských 
umelcov na tomto hrade a za 
záchranu diel významného 
slovenského umelca Jána Ku-
licha, prevzal Vladimír Soták 
čestný titul „Akademik Medzi-
národnej akadémie kultúry a 
umenia v Moskve“, ktorý mu 
odovzdali Peter Stronskij a 
Andrej Smolák.

V. Kúkolová
Foto: A. Nociarová
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Jedálny lístok
31. 8. - 6. 9. 2015

Jedálny lístok
7. - 13. 9. 2015

ZDRAVIE MÁŠ LEN JEDNO

OSTEOARTRÓZA

Pondelok
Polievky: fazuľová kyslá, 
mrkvová s pórom, pečivom.
● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Kuracie prsia orien-
tálne, ryža, šalát ● Vypráža-
ná treska plnená brokolicou 
a syrom, zemiaky, šalát ● 
Bulharský šalát s bravčovým 
mäsom, pečivo ● Zemiakový 
paprikáš, paradajkový šalát ● 
Kysnutý koláč čučoriedkový, 
kakao ● Bageta šampiňóno-
vá so šunkou ● Ovocný ba-
líček.

Utorok
Polievky: držková, bryndzová 
so strúhaným cestom, peči-
vo.
● Kuracie stehno s kuriatko-
vou omáčkou, cestovina ● 
Husárska roláda, zemiaky, 
čalamáda ● Džuveč z brav-
čového mäsa, cvikla ● Gréc-
ky šalát, pečivo ● Zapekaný 
baklažán s hydinovým mä-
som a zeleninou ● Šúľance 
so strúhankou ● Bageta mo-
ravská ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: zeleninová s rajba-
ničkou, goralská, pečivo.
● Hovädzia roštenka na sla-
nine, ryža, šalát ● Pečené 
kačacie stehno, červená ka-
pusta, knedľa ● Štefanská 
sekaná pečienka, zemiako-
vý prívarok, chlieb ● Pestrý 
cestovinový šalát ● Kuracie 
rezančeky, dusená fazuľka 
s baby mrkvou ● Dukátové 
buchtičky s vanilkovým kré-
mom ● Bageta Gurmán ● 
Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: boršč s mäsom, ho-
rácka, pečivo.
● Vyprážaný kurací rezeň 
furmanský, zemiaková kaša, 
uhorka ● Bravčové stehno 
bratislavské, cestovina ● 
Pizza diabolská ● Windsor-
ský šalát, pečivo ● Špená-
tové halušky s tvarohom, 
zakysanka ● Buchty na pare 
s nutelou, maková posýpka, 
kakao ● Bageta syrová ● 
Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: mexická, rascová 
s vajcom, pečivo.
● Hovädzia pečienka svieč-
ková, knedľa ● Morčacie pr-
sia prírodné, zeleninová ryža, 
kompót ● Zemiakové knedlič-
ky s údeným mäsom, kapus-
ta ● Lahôdkový šalát, pečivo 
● Kelový karbonátok, zemia-
ky, šalát ● Hanácke koláče, 
kakao ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: hŕstková, pečivo.
● Vyprážaná ryba, zemiako-
vý šalát s majonézou ● Brav-
čové stehno záhradnícke, 
slovenská ryža, šalát ● Bage-
ta Apetito.

Nedeľa
Polievka: gulášová, pečivo.
● Bravčový rezeň sikulský, 
knedľa ● Hovädzie mäso na 
korení, ryža, čalamáda ● Ba-
geta moravská.

Naša rubrika venovaná zdraviu má už dlhoročnú tradíciu a jej poslaním je viesť čitateľov 
k zdravému životnému štýlu. Informácií na túto tému nikdy nie je dosť. V ŽP Rehabilitácia 
s.r.o. denne poskytujú svoje služby ľuďom z rôznych dôvodov trpiacim bolesťami pohy-
bového aparátu. O využití laserovej liečby pri artrózach váhonosných kĺbov nám sériu 
článkov pripravila Mgr. Petra Medveďová, fyzioterapeutka našej dcérskej spoločnosti:

   Digitalizácia, hlavne v ob-
lasti vzájomnej komunikácie,  
nám podstatne uľahčuje život 
a tak ako všetko zmeny v na-
šom živote, prináša so sebou 
množstvo výhod, ale má aj 
svoje zápory. Nevýhodou je, 
že nás obmedzuje 
v pohybe. Už sa ne-
musíme tak často 
stretávať s priateľmi, 
stačí sadnúť si doma 
za počítač a týmto 
spôsobom rozbeh-
núť komunikáciu. Z 
nášho každodenné-
ho života sa umelo 
vytráca pohyb a jeho nedo-
statok otvára cestu mnohým 
civilizačným ochoreniam. 
   Osteoartróza patrí medzi 
najčastejšie ochorenia kĺbov 
a postihuje všetky jeho kom-
ponenty. Takto postihnutý kĺb 
sa opotrebováva, vzniká bo-
lesť, deformita a strata jeho 
funkcie, ktorá je častým dô-
vodom práceneschopnosti 
a môže vyústiť až k invalidizá-
cii pacienta.
   Chôdza je najbežnejším 
pohybovým stereotypom, kto-
rý zabezpečujú kĺby dolných 
končatín – bedrové, kolenné a 
členkové. Približne do tridsia-
teho roku života dochádza 
u mnohých z nás k postupné-
mu opotrebovaniu a poško-
deniu chrupavky, ktorá stráca 
elasticitu a hrúbku, obmedzu-
je rozsah pohybu a spôsobuje 
bolesť.  Chrupavka, na rozdiel 

Pondelok
Polievky: kapustová s klo-
básou, paradajková, pečivo.
● Detvianska nátura, ope-
kané zemiaky, uhorka ● 
Kuracie prsia na hubách, 
tarhoňa, šalát ● Furmanské 
halušky ● Študentský šalát, 
pečivo ● Ryžový nákyp ● 
Langoš s kečupom ● Bage-
ta syrová ● Mliečny balíček.

Utorok (sviatok)
Polievka: morčacia, pečivo.
● Hovädzie dusené, kôpro-
vá omáčka, knedľa ● Brav-
čový rezeň na zelenine, 
ryža, uhorka.

Streda
Polievky: šošovicová kyslá, 
frankfurtská, pečivo.
● Goralská pochúťka, ces-
tovina ● Vyprážaný syr, 
zemiaky, tatárska omáčka 
● Restovaná kačacia pe-
čeň, hrášková ryža, cvikla 
● Šalát pekinský so šunkou, 
pečivo ● Zapekaná ryba so 
šampiňónmi, šalát z čer-
venej kapusty s kukuricou 
● Pečené buchty so sliv-
kovým lekvárom, kakao ● 
Bageta moravská ● Mliečny 
balíček.

Štvrtok
Polievky: prešporská, šurdi-
ca, pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, 
ryža, šalát ● Plnená papri-
ka, knedľa ● Važecká po-
chúťka, zemiakové placky ● 
Parížsky šalát, pečivo ● Re-
zance s tvarohom, zakysan-
ka ● Zemiakové knedličky 
s nutelou, maková posýpka 
● Bageta s kuracím mäsom 
● Ovocný balíček. 

Piatok
Polievky: terchovská, krupi-
cová so zeleninou, pečivo.
● Pečené kuracie stehno 
s kapustou, zemiaky ●  
Bravčový perkelt, cestovina 
● Údené mäso, hrachová 
kaša, uhorka, chlieb ● Sy-
rové tajomstvo, pečivo ● 
Plnené hovädzie mäso, ze-
leninová obloha ● Zapeka-
né palacinky s tvarohom ● 
Bageta Gurmán ● Mliečny 
balíček.

Sobota
Polievka: francúzska, peči-
vo.
● Bravčové stehno nitrian-
ske, knedľa ● Morčacie 
mäso na lesných hríboch, 
ryža, cvikla ● Bageta s pi-
kantným mäsom. 

Nedeľa
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Vyprážané kuracie 
stehno, zemiaková kaša, 
kompót ● Hovädzia pečien-
ka milánska, cestovina ● 
Bageta Apetito. 

Dňa 26. júla sa na francúzskom  letisku Chamble počas medzinárodnej balónovej fiesty LORRA-
INE MONDIAL AIR BALLON uskutočnil rekordný spoločný štart teplovzdušných balónov z jednej 
línie. Nádherného divadla odohrávajúceho sa pred očami tisícok divákov a množstvom médií, 
keď štyristotridsaťtri balónov z celého sveta zakrylo oblohu, sa zúčastnila aj posádka balóna 
Železiarní Podbrezová, členov Oddielu balónového lietania ŽP Šport, a.s.,  Podbrezová, ktorá 
sa umiestnila na nasledujúcom podujatí Svetového pohára na 9. mieste.                              (an)

od iných tkanív,  má minimál-
nu skoro nulovú regeneračnú 
schopnosť. Nemá krvné záso-
benie, preto ak sa raz poško-
dí, nevie sa zahojiť – stáva sa 
hrubou, stráca  pružnosť a ob-
medzuje pohyb kĺbu. V pokro-

čilom štádiu môže 
dôjsť k zápalovej re-
akcii, čím sa proces 
urýchľuje.
   Najčastejšie toto 
ochorenie postihuje 
kĺby a chrbticu až u 
15-percent obyva-
teľstva. Jeho výskyt 
do 30 rokov je nízky, 

v populácii do 65 rokov prud-
ko narastá a vo veku nad 65 
rokov má viac ako 70 per-
cent osôb röntgenologicky 
zistiteľné artrotické zmeny na 
kĺboch, pričom nie 
všetci majú subjek-
tívne ťažkosti. Do 45. 
roku života postihuje 
častejšie mužov, nad 
54. rok ženy, ktoré 
majú postihnuté via-
ceré kĺby. U starších 
ľudí je hlavnou príči-
nou bolestí a funkč-
ných porúch pohy-
bového aparátu. Na-
koľko ľudský život sa 
predlžuje a populácia celkovo 
starne môžeme očakávať ďal-
ší nárast incidencie aj preva-
lencie osteoartrózy, čím sa 
stáva medicínskym a sociál-
no-ekonomickým problémom.  
Ochorenie je charakterizova-

né predovšetkým degenera-
tívnymi zmenami chrupky. Ar-
tróza sa najčastejšie vyskytuje 
v kĺboch, ktoré sú najčastejšie 
vystavené záťaži.
   Najnovšie výsledky pouka-
zujú na skutočnosť, že oste-
oartróza sa stáva jednou z 
„najdrahších“ chorôb, vzhľa-
dom na vysoké náklady na 
lieky, rehabilitáciu, kúpeľnú i 
chirurgickú liečbu a počet pri-
znaných invalidných dôchod-
kov. Poznatky o jej vzniku a 
priebehu sú neúplné a nedo-
statočné. Začiatočné štádium 
prebieha dlho nebadane a 
pred rozvojom ochorenia nie 
je známy celkový stav choré-
ho, ani biochemické a morfo-
logické zmeny kĺbu. Na vzniku 
tohto ochorenia majú podiel 

nielen rizikové faktory, ale aj 
základné vývinové rozdiely, 
začínajúce vzpriameným sto-
jom a končiace stresovými 
situáciami v ľudskom živote.

(Pokračovanie
v budúcom čísle)



Dňa 2. septembra uplynie päť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustila mi-
lovaná
Žofia MARKOVÁ z Hornej Lehoty.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spo-
lu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína najbližšia 
rodina a známi

...
Dňa 1. júna sme si pripomenuli nedožitých dvadsať-
päť rokov a 20. augusta smutné štyri roky, čo nás 
navždy opustil vo veku 21 rokov

Michal ŠPERKA z Hornej Lehoty.
Dieťa moje milované chýbaš nám. Tí 
čo ťa milovali nikdy neprestanú na 
teba spomínať.

Mamina Janka, sestra Mária s man-
želom Tiborom, synom Timuškom, 
a dcérou Libuškou, starká Mariška, 
starký Miňo, strýko Miňo s rodinou, 

krstní rodičia s rodinami, ostatná rodi-
na, priatelia a známi
...

Dňa 28. augusta sme si pripomenuli 
desiate výročie úmrtia nášho milova-
ného syna, brata, vnuka a priateľa
Martina PANČÍKA z Podbrezovej.

S láskou spomínajú rodičia, brat 
Michal s manželkou, Tomáš a Juraj

...
Dňa 6. septembra 2015 uplynie šesť rokov odvtedy, 

čo nás navždy opustil manžel, otec, 
zať, švagor a kolega 

Stanislav SRNKA z Brezna. 
S láskou a vďakou spomínajú man-
želka, deti Stanka a Tomáš, ostatná 

rodina a kolegovia
...

Dňa 30. augusta uplynú tri roky odvte-
dy, ako nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec a starý otec

Valter MITTERPACH
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú manžel-
ka, dcéra a syn s rodinami a bývalí 

spolupracovníci
...

Dňa 10. septembra uplynie sedem rokov odvtedy, 
ako sme sa navždy rozlúčili s milova-
nou manželkou, mamou a starou ma-
mou a našou dlhoročnou kolegyňou

Silviou TOMČÍKOVOU
z Brezna.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.

...
Dňa 29. augusta uplynie smutných desať rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný man-

žel, otec a starý otec
Miroslav BELLA
z Dolnej Lehoty.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú man-
želka, dcéry Eva a Marianna s rodi-

nami a synovia Pavel a Miroslav
...

Dňa 21. augusta uplynul rok, kedy 
nás po tragickej autonehode vo 
veku 68 rokov navždy opustil  náš 
milovaný manžel, otec a starý otec 

Jozef ROCHOCKÝ
z Dubovej.

S láskou spomínajú manželka, syn 
Mirko a dcéra Erika s rodinami

...
Dňa 28. augusta sme si pripomenuli 
dvadsaťpäť rokov odvtedy, ako nás 
navždy opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec 

Karol ŠPILÁK
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú man-
želka, dcéra a synovia s rodinami

...
Dňa 8. septembra uplynú dva roky odvtedy, ako 

nás opustila naša mama
Blanka FOGELOVÁ

z Brezna.
S úctou a láskou spomínajú dcéra 

Naďa, Hanka s manželom Vlad-
kom, syn Igor s manželkou Dan-

kou, vnúčatá a pravnúčatá
...

Dňa 28. augusta uplynulo jedenásť rokov odvte-
dy, ako nás opustil milovaný man-
žel, otec a starý otec

Jaroslav DANIELIČ
z Hornej Lehoty.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka Naďa, synovia Jarko 

a Marián, dcéra Danka s priateľom 
Františkom, vnuci Jarko, Filipko, 

Ferko a Kubko
...

Dňa 1. septembra uplynie päť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec a starý otec

Imrich TRANGOŠ
z Lopeja.

S láskou a úctou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami
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Pre zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s.

Speváčka Shania TWAIN sa 
narodila 28. augusta 1965 v 
Kanade v ontárijskom meste 
Windsor ako Eileen Regina 
Edwards. Priezvisko Twain má 
po adoptívnom otcovi. Ume-
lecké krstné meno si zvolila 
podľa mena servírky z baru, 
kde pracovala. Dievča bolo  
T1 a meno Shania znamená v 
reči Ojibwanov T2. Shania vy-
dala štyri albumy: Shania Twa-
in (1993), The Woman In Me 
(1995), Come On Over (1997) 
a Up (2002).                        PK

Program bude prebiehať na 
nádvorí hradu Ľupča:

5. septembra:
od 10 do 15. hodiny prehliadky 
hradu pred programom festiva-
lu,   
16,30 hod. Tamburášsky or-
chester Brač&Gajdoši z Kopa-
níc (CZ), 
17,15 hod. Zampogneria Fiume 
Rapidol (I), 
17,10 hod. FS Bažalička, sólo 
gajdy Andrej Veleslav Babiar, 
18.15 hod. Allen Grace (D), 
18,35 hod. Ensemble of folk 
instruments and songs Stefce 
Stojkovski (MK)
19,15 hod. Ruky na dudy (CZ). 
Nočné jamsession – Mníchov 
Dvor na hrade Ľupča.

6. septembra:
14. hod. FS Dratvárik, FS Drien-
ka S. Ľupča.
14,30 hod. Zampagneria Fiume 
Rapido (I)
14,40 hod. Ensemble of folk Is-
truments and songsStefce Stoj-
kovski (MK),
15,10 hod. SĽUK: Krížom - krá-
žom, sólo gajdy Juraj Dufek,

Zmena programu je vyhradená. 
V prípade nepriaznivého poča-
sia bude program presunutý do 
Domu kultúry Slovenská Ľupča.

8. septembra starý závod: zasadačka budovy energetiky
9. septembra nový závod: zasadačka ťahárne rúr

Doprajte si päť minút zo svojho času na komplexné vyšetrenie 
celého tela kvantovým analyzátorom. Zamestnanec poisťovne 
Dôvera ZP, a.s., vám odmeria a vyhodnotí krvný tlak, vykoná 
analýzu vyšetrení srdca, ciev, pľúc, tráviaceho traktu, pečene, 
obličiek, kostí aj ďalších orgánov tela a poskytne konzultácie 
k nameraným výsledkom.

Vyšetrenia budú poskytnuté bezplatne všetkým zamestnan-
com, bez ohľadu na to, v ktorej zdravotnej poisťovni sú po-
istení.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., kladie dôraz na preventívne 
zameranie svojej činnosti a podporuje aktívny prístup poisten-
cov k vlastnému zdraviu.
Poistencom Dôvery ZP, a.s., zamestnanec poisťovne poskyt-
ne aj klientsky servis a zodpovie otázky týkajúce sa verejného 
zdravotného poistenia.

DEŇ ZDRAVIA
8. – 9. septembra 2015
(od 9. do 16. hodiny)

HRADNÉ HUKY 2015
„ZAHRAJ MI

GAJDOŠKO 2015“

PRÍĎTE! NA VAŠOM ZDRAVÍ VÁM PREDSA ZÁLEŽÍ.
Na vyšetrenie sa nahláste na tel. čísle. 2943.

Autor:
PK
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S FC VION ZLATÉ MORAVCE

SO SPARTAKOM MYJAVA

   V sobotu a v nedeľu bol Dom 
športu Železiarní Podbrezová 
dejiskom medzinárodného kol-
kárskeho turnaja s názvom ŽP 
Cup 2015. Bojov o prvenstvo 
v pohári sa zúčastnilo osem 
družstiev z piatich krajín - Slo-
venska, Rakúska, Maďarska, 
Macedónska, Bosny a Herce-
goviny.
   Víťazom turnaja v súťaži 
družstiev, ktorá prebehla v prvý 
deň, sa stal domáci celok ŽP 
Šport „A“, pred druhým Szege-
dom, ktorému tak „Áčko“ opla-
tilo minuloročnú prehru. Na 
treťom mieste skončil rakúsky 
celok zo St. Pöltenu, pred štvr-
tým účastníkom – rezervou 
Podbrezovej.
   Hlavnou postavou turnaja bol 
Vilmoš Zavarko, ktorý sa svo-
jim sobotňajším výkonom opäť 
zapísal do histórie tohto špor-
tu, keď ako prvý hráč na svete 
dokázal prekonať 750 bodovú 
hranicu, a to výkonom 755 kol-
kov. Je to najvyšší výkon, aký 
kto - kedy podal v disciplíne 
120 Hz.
   Darilo sa však aj iným hrá-
čom, keď sa do ďalších bojov 
podarilo postúpiť Milanovi 

Tomkovi, Erikovi Kunovi a Bys-
tríkovi Vadovičovi. Výborným 
výkonom a prekonaním magic-
kej hranice 200 bodov, výko-
nom 201 na poslednej dráhe, 
si účasť vo finále zabezpečil 
aj bývalý hráč Železiarov Milan 
Jovetič.
   Druhý súťažný deň patril už 
iba dvanástke najlepších hrá-
čov, ktorí bojovali o účasť v 
štvorčlennom superfinále.
   Po výbornom závere sa do 
neho podarilo postúpiť Milano-
vi Tomkovi, keď sa mu poda-
rilo eliminovať hru rakúskeho 
majstra Hubera. Zavarko po 
sobotnom supervýkone mohol 
v svojom druhom štarte zvoľ-
niť, kedže účasť v štvorke mal 
„istú“. Dvojicu Podbrezovča-
nov doplnil Tibor Szél a Róbert 
Ernješi zo Szegedu. 
   Superfinále už opäť patrilo 
Zavarkovi, ktorý s prehľadom 
zvíťazil a dočkal sa svojho 
druhého víťazstva v tomto tur-
naji. Milan Tomka obsadil 4. 
miesto.

M. Kozák
Kompletné výsledky ako aj vi-
deo z hry nájdete na stránke 
zpkolky.sk

Radosť z vyrovnávajúceho gólu v prvom zápase na pôde ZELPO ARÉNy trvala do 75. minúty hry.
Foto: A. Nociarová

Domáci začali ofenzívne a už v 3. minúte Glavaš z bránkovej čiary ponúkol tutovku Plojovi, ktorého 
strelu vychytal Kuciak. O štyri minúty sa na brankára hostí rútil sám Cebara, ten však jeho strelu 
fantasticky vyrazil. Na odrazenú loptu nabiehal Glavaš, v pokutovom území ho nedovolene zastavil 
Pimpara a nariadený pokutový kop premenil Tawamba (1:0). Postupne sa hra vyrovnala a boli to že-
leziari, ktorí sa snažili o vyrovnanie skóre. V 17. minúte skúšal šťastie Mehanović, jeho strelu z rohu 
šestnástky Ranilovič v poslednej chvíli vytesnil na roh. Po polhodine hry vyslal nepríjemný projektil 
z osemnástich metrov Migaľa, Ranilovič na dvakrát kryl. V 36. minúte Mehanović vypálil z hranice 
šestnástky, brankár domácich jeho strelu neudržal a Melunović z ofsajdovej pozície zblízka prestrelil. 
Po zmene strán to boli hostia, ktorí neustále obliehali pokutové územie domácich so snahou o vyrov-
nanie. V 49. minúte sa po zmätkoch v obrane dostal k strele hosťujúci Gal Andrezly, mieril však tesne 
vedľa ľavej žrde. Po hodine hry opäť ten istý hráč vystrelil z rohu šestnástky, Ranilovič reflexívne vyra-
zil na roh. Čo malo prísť, to prišlo v 70. minúte, do centrovanej lopty Andriča sa šikovne položil Sabler 
a hlavičkou aj s pomocou ľavej žrde vyrovnal. Do vedenia išli hostia v 77. minúte, keď nedorozumenie 
v strede domácej obrany využil Almaský, ktorý šikovným lobom prekonal zle vybiehajúceho Ranilo-
viča. Vyrovnanie prišlo takmer okamžite, Tawamba vysunul striedajúceho Bambu a ten s prehľadom 
prekonal Kuciaka. V infarktovom závere mohol strhnúť víťazstvo na domácu stranu Tawamba, no v 
prvom prípade mieril tesne mimo a v druhom ho v čistej príležitosti vychytal Kuciak.
Fo ŽP Šport Podbrezová: Kuciak – Andrič, Kupčík, Pimpara, Migaľa - Vajda (46. Kochan), Gal An-
drezly, Mehanovič, Almaský – Vaščák(62. Žilák), Melunovič (46. Sabler).

Sobota 22. august 2015, ZELPO ARÉNA Podbrezová.
Fortuna liga, 6. kolo.

FO ŽP Šport Podbrezová - Spartak Myjava 1:2 (0:1)
Góly: 58´ Pančík - 43´ Kóňa, 75´ Daniel. ŽK : Kupčík – Banovič. Pred 2280 divákmi rozhodo-
vali Leško - Benko, Špivak.

V nedeľňajšom finále sa stretla dvanástka najlepších kolkárov.
Foto: A. Nociarová

Víťazovi ŽP Cup 2015 cenu odovzdal predseda Predstaven-
stva ŽP Šport Ing. Július Kriváň

   Slávnostné otvorenie vynoveného štadióna na Kolkárni, ktorý sa volá ZELPO ARÉNA priniesol 
vôbec prvý domáci zápas Podbrezovej pod umelým osvetlením. Nabudená Podbrezová vstúpila do 
zápasu veľmi aktívne a tlačila sa dopredu, čoho vyústením mohol byť gól Blažeja Vaščáka, lenže 
ten v 9. minúte po skvelom centri Andriča vo veľmi dobrej pozícií minul hlavou bránu. O minút na to 
mohol tak okamžite kontrovať hosťujúci Sládek, lenže to by musel tečovať loptu pred vybehnutým 
Kuciakom lepšie, ako len tesne vedľa žrdi brány domáceho celku. Postupom času sa hostia dostávali 
stále viac do zápasu a v 29. minúte aj do nečakanej šance. Center zľava smeroval na Sládeka, ktorý 
loptu pustil, čím zmiatol brankára Kuciaka a ten musel predviesť geniálny reflexívny zákrok, aby ju 
vytlačil z bránkovej čiary na roh. V 43. minúte však už domáca defenzíva neubránila Kóňu a jeho 
výskok po rohovom kope znamenal prvý gól zápasu (0:1). Podbrezová vstúpila do druhého dejstva 
veľmi aktívne a bola oveľa lepším tímom. Gól mal na kopačke už Vaščák, ktorý sám pred Solničkom 
brankára prehodil, lenže pred bránou jeden z domácich odkopol. Striedajúci Juraj Pančík sa už ale 
tešiť mohol. Center zľava sa dostal až k nemu a jeho pohotové zakončenie bolo navyše zrazené, čo 
úplne zmiatlo gólmana hostí (1:1). Následne sa k zaujímavým možnostiam dostali aj Melunovič, na 
druhej strane Daniel, ale ďalší gól prišiel v 75. minúte a opäť do brány Kuciaka. Daniel si výborne 
nabehol dostal prihrávku od Pekára na malé vápno a nikým nestrážený trafil nechytateľne pod brvno 
(1:2). V závere ešte opečiatkoval žrď Pekár a Slančíkovu dorážku z dobrej pozície vyrazil Kuciak, no 
na výsledku to už nič nezmenilo.
Fo ŽP Šport: Kuciak – Andrić ,Pimpara, Kupčík, Migaľa, Gal Andrezly (83.Žilák), Vaščák (70.Sabler), 
Vajda, Kochan, Almaský (56. Juraj Pančík), Melunovič.

Sobota 15. august 2015, štadión Z. Moravce.
Fortuna liga, 5. kolo.

FC ViOn Z. Moravce - FO ŽP Šport Podbrezová 2:2 (1:0)
Góly: 8. Tawamba (z 11 m), 78. Bamba - 69. Sabler, 77. Almaský. ŽK: Majkič, Tipurič, Perišič, 
Cebara – Pimpara. Pred 1182 divákmi rozhodovali  Ježík - Bobko, Jankovič.

Zavarko v novom
svetovom výkone

ovládol ŽP Cup 2015


