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Medzinárodný strojársky veľtrh je najvýznamnejší
priemyselný veľtrh v strednej Európe

TV Hronka je mediálnym partnerom FO ŽP Šport Podbrezová
Televízia Hronka ako programová služba spoločnosti Hronka 
Production, s.r.o., sa stala mediálnym partnerom FO ŽP Šport 
Podbrezová. Vysiela na základe pridelenej licencie Radou pre 
vysielanie a retransmisiu v štandarde digitálneho príjmu DVB-T, 
DVB-S, DVB-C a DVB-H. TV Hronka vysiela 24 hodín denne. Premiéra relácií je denne (okrem víkendu) od 17. 
do 18. hod. Hodinová relácia je v programovej slučke reprízovaná 23 - krát. Diváci tak kedykoľvek v priebehu dňa 
dostávajú ucelený prehľad o dennom dianí v regióne. TV Hronka v súčasnosti vysiela viac ako desať vlastných, 
autorských relácií, aj dodané relácie.
 V programovej ponuke TV Hronka sa pravidelne objavujú video - zostrihy z domácich futbalových zápasov FO 
ŽP Šport Podbrezová, rozhovory s hráčmi, trénermi a funkcionármi klubu, i ďalšie novinky. Analýzy futbalových 
zápasov môžete sledovať v pravidelnej relácii „Kopačky od Roba“. Rovnako môžete na TV Hronka sledovať 
aj reportáže zo života spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. a jej dcérskych spoločností. TV Hronka vysiela 
v Brezne na 29. kanáli a v Podbrezovej na 24. kanáli.

Dňa 28. septembra 2014 o 15. 30 hod. vás pozývame na domáci futbalový zápas Fortuna ligy s ŠK Slovan Bratislava
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Aktuality 
zo športu

 Do otvorenia 56. medzinárodného strojár-
skeho veľtrhu v Brne ostáva niekoľko dní. 
Najatraktívnejšie plochy sú už dlho vypre-
dané a vysoký záujem o účasť korešpon-
duje s pozitívnym vývojom ekonomiky tak 
v Českej republike, ako aj v celej strednej 
Európe. Ak úspešný MSV 2013 odrážal 
oživenie ekonomiky po dlhom období re-
cesie, tento ročník bol pripravovaný v ešte 
optimistickejšej atmosfére. 
 Najväčší priemyselný veľtrh v regióne 
tento rok prebehne od 29. septembra do 
3. októbra. Záujem o účasť je podľa uspo-
riadateľov vyšší, ako v minulom roku. Or-
ganizátori očakávajú rastúci záujem o 
produkty z odvetví energetika, metalurgia, 
chémia a petrochémia, CNG technológie a 
IT technológie.
 Nájdenie riešení, ktoré optimalizujú vý-
robné procesy a na konci ponúknu ľahší, 
efektívnejší alebo trvácnejší výrobok, je 
výzva dneška. Na trhoch citlivých na cenu 
sú vlastnosti a kvalita jednotlivých kom-
ponentov hlavnou konkurenčnou výhodou 
predávaných zariadení. Uvedomujúc si túto 
požiadavku dneška prichádza spoločnosť 
ŽP GROUP na MSV Brno pod heslom 
„Široké komplexné riešenia“ a predstavíme 
širokú paletu riešení, ktoré ponúkajú naše 
spoločnosti. 

Jesenná hubárska sezóna už začala.  F: I. Kardhordová

MSV 2013 odrážal oživenie trhu po dlhej recesii. Pohľad na stánok ŽP GROUP

Hlavným exponátom spoločnosti ŽĎAS bude tohto roku nové prevedenie dvojvalcovej koso-
uhlej rovnačky na tyče a rúrky XRK 2 - 130.  F: J. Šindelka

 Nosným exponátom ŽP a.s. bude 
model membránovej steny spaľo-
vacieho kotla (bol vyrobený v spo-
lupráci so SES Tlmače). Model 
bude doplnený o ponuku rúr a tva-
roviek so zameraním na energe-
tické strojárstvo. Výrobný proces 
spoločnosti bude prezentovaný 
formou interaktívnej obrazovky. 
 Bude to exponát ŽĎAS, a.s., 
ukazujúci nové prevedenie dvoj-
valcovej kosouhlej rovnačky na 
tyče a rúry XRK 2 - 130. Rovnacia 
linka určená pre tureckého zákaz-
níka bude práve počas veľtrhu 
podrobená záverečným skúškam 
v akciovej spoločnosti ŽĎAS a 
v Brne bude predstavená formou 
makety a videoprojekciou. 

 Osobitný priestor dostáva tento rok aj ŽP Výskumno - 
vývojové centrum. Predstavíme jeho činnosť a služby. 
Sprievodným podujatím bude pracovná konferencia 
organizovaná v rámci riešenia úlohy Technickej agentúry 
ČR: Chladenie valcov redukovne, za účasti technického 
úseku ŽĎAS, a.s., VUT Brno, ŽP VVC, s.r.o. a ďalších 
subjektov, ktoré sa podieľajú na riešení grantovej úlohy. 
Konferencia prebehne v utorok, 30. septembra 2014, 
medzi 14. – 16. hodinou v pavilóne A.

Ing. M. Adamčák, PhD.
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Nikola STRUHÁROVÁ
 - Ja som mala prvý – starší 
počítač v ôsmich rokoch. Hoci 
môj výber školy bol pôvodne 
umelecky zameraný, nako-
niec som sa rozhodla pre SG 
ŽP a  páči sa mi tu. Dnešný 
deň je výnimočnejší, dostala 
som vlastný notebook, za kto-
rý ďakujem.

Simona CABANOVÁ
 - V rodine máme notebooky, 
aj nejaký ten stolový počítač, 
ktoré využívame všetci. Už asi 
sedem rokov na nich pracujem 
a vybrala som si odbor, ktorý 
ma baví od detstva. Teším sa 
z nového notebooku a páčila 
sa mi slávnostná atmosféra, 
keď som si ho preberala.

Peter VAJDÍK
 - Aj my máme doma dva počíta-
če, z nich aj klasické PC, takže 
od detstva robím na počítačoch. 
Informatika ma baví a chcel by 
som v štúdiu pokračovať aj na 
vysokej škole. Dnešný deň je 
pre mňa, ale aj celú triedu sláv-
nostnejší, tešili sme sa naň už 
od začiatku školského roka.

Jakub KUBAŠKO
 - Tiež nie je prvý, ten som do-
stal v 10-rokoch od strýka, keď 
si kúpil nový. Je to dobrý pocit 
dostať nový výkonnejší no-
tebook. Pomôže mi v štúdiu, 
chcem sa stať rádiológom, 
plánujem pokračovať na vy-
sokej škole a spojiť medicínu 
s výpočtovou technikou. 

Jakub KOVÁČIK
 - Nie, je to môj druhý prenos-
ný počítač – ten doma použí-
vam ja a otec, sestra má svoj. 
Už v priebehu dňa otvorených 
dverí sme boli oboznámení s 
tým, že informatici dostávajú 
počítače. Potvrdilo sa to, pre-
vzal som počítač a ďakujem.

Zhovárala sa: V. Kúkolová
Foto: A. NociarováJe to tvoj prvý počítač?

 Dvadsaťsedem žiakov I. H 
triedy informatikov Súkromné-
ho gymnázia Železiarní Pod-
brezová sa v tomto týždni doč-
kalo vytúženej učebnej pomôc-
ky. Slávnostné odovzdávanie 
notebookov sa uskutočnilo 23. 
septembra v školskej klubovni 
za účasti zástupcov zriaďova-
teľa škôl – členov Predstaven-
stva Železiarní Podbrezová 
Ing. Ľudovíta Ihringa a Ing. 
Márie Niklovej, generálneho 
riaditeľa ŽP Informatika Ing. 
Jána Gaboňa a riaditeľky sú-

Nové notebooky už majú svojich majiteľov
kromných škôl Ing. Anny Pav-
lusovej. 
 Pre študijný odbor, ktorý si 
títo študenti vybrali, a nielen 
pre nich, ale pre celú súčasnú 
generáciu, sú počítače neod-
mysliteľnou pomôckou. Nájdu 
sa však ešte žiaci, pre ktorých 
je výpočtová technika dostup-
ná len v školskom prostredí. 
Prioritou zriaďovateľa od vzni-
ku súkromných škôl ŽP bolo 
vytvoriť vynikajúce študijné 
podmienky pre všetkých žia-
kov. V rámci toho každoročne 

pribúdali a pribúdajú odborné 
učebne, medzi prvými i triedy 
výpočtovej techniky. Navy-
še, prvákom gymnaziálneho 
štúdia so zameraním na infor-
mačné technológie, daruje pro-
stredníctvom Nadácie ŽP, nad-
štandardné učebné pomôcky, 
ktorými sú prenosné počítače. 
Ide o kroky, ktorými Železiarne 
Podbrezová vytvárajú žiakom 
priestor na ďalšie napredova-
nie  a sebarealizáciu. 
 Aj v tomto roku spoločnosť ŽP 
Informatika s.r.o. dodala do no-
tebookov základné vybavenie 
– Windows a Microsoft Office, 
a ďalšie programy, potrebné 
pre výučbu a vyučovacie pro-
stredie, dodala škola.
 Vedeniu ŽP, Nadácii ŽP a ŽP 
Informatika v závere tohto výni-
močného podujatia poďakovali 
riaditeľka súkromných škôl An-
na Pavlusová a za I. H triedu 
žiačka Nikola Struhárová.

(vk)

Priblížite nám harmonogram 
tohtoročnej inventarizácie?
 - V zmysle zákona o účtov-
níctve je účtovná jednotka 
povinná k termínu zostavenia 
riadnej účtovej závierky, v na-
šom prípade k 31. decembru 
2014, vykonať inventarizáciu 
majetku a záväzkov, a rozdielu 
majetku a záväzkov. Prvá časť 
inventarizácie - inventarizácia 
nakupovaných zásob a zásob 
vlastnej výroby, začne od 1. 
októbra 2014, k 31. decembru 
2014 bude vykonaná inventari-
zácia ostatných zložiek majetku 
a záväzkov.
Dochádza v tejto činnosti 
k zmenám?
 - Keďže zákon dovoľuje vyko-
nať inventarizáciu hmotného 

Športový deň
  Aj v tomto roku sa 19. septembra uskutočnil v Súkromnej strednej 
odbornej škole hutníckej a Súkromnom Gymnáziu ŽP športový deň 
pre žiakov, ktorí si zmerali sily a súťažili na jednotlivých stanoviš-
tiach. Začínali v škole a už pri presune do Predajnej na strelnicu 
Šimáň, žiaci plnili ďalšie bodované úlohy. Po ukončení akcie sme 
v školských priestoroch vyhodnotili najlepšie tri triedy. Verím, že 
spokojné boli nielen odmenené triedy, ale aj všetci zúčastnení.

T.K.

Inventarizácia predo dvermi
 S októbrom prichádza obdobie inventarizácie a my sme 
oslovili tajomníčku Ústrednej inventarizačnej komisie 
akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová Ing. Martinu 
Černákovú:

majetku (okrem zásob) raz za 
štyri roky, v tomto roku nebude 
vykonaná inventarizácia dlho-
dobého hmotného majetku.
Inventarizácia sa vykonáva aj 
v skladoch. Je potrebné aby 
sa prevádzkarne a odborné 
útvary predzásobili?
 - V súčasnosti je fyzická inven-
túra zásob vo väčšine skladov 
vykonaná v priebehu jedné-
ho – dvoch dní, preto nie je 
nutné špeciálne sa zásobiť. 
V skladoch, kde inventúra trvá 
dlhšie, je potrebné dohodnúť sa 
s predsedom inventarizačnej 
komisie, ktorý operatívne rieši 
prípadné požiadavky na vyda-
nie materiálu zo skladu počas 
vykonávania inventúry.

(vk)

Foto: A. Nociarová



Na prvý pohľad poskytuje dnes nemecký priemysel, sužo-
vaný po roky problémami, celkom príjemný pohľad. Výroba 
surovej ocele za prvý polrok tohto roka stúpla o dobré štyri 
percentá. Je to rast o viac ako polovicu vyšší, ako rast čín-
skej výroby surovej ocele. Aj v medzinárodnom porovnaní 
predstavuje dobrá zamestnanosť dojem, že v Berlíne a 
v Bruseli lamentujúca nemecká oceliarska lobby silne 
preháňa. Dojem klame. Plusový rast je daný v prvom rade 
zvláštnymi faktormi. Nie je daný pravým ozdravením odbo-
ru, ktorý dnes zamestnáva 87 tisíc ľudí a v minulom roku 
dosiahol obrat tesne pod 42 miliárd eur. Nemeckí oceliari 
súperia s výrobcami z rozvíjajúcich sa krajín. Najväčšími 
rizikami sú náklady na pracovnú silu, na suroviny a ener-
gie spojené s nákladmi na ochranu životného prostredia.  
Výsledok tarifného vyjednávania, kde odbory dosiahli dvoj-
stupňové zvýšenie miezd o štyri percentá, je veľmi bolestivý. 
V medzinárodnej súťaži to však nie je ten hlavný problém, 
pretože aj v rozvíjajúcich ekonomikách mzdy stúpajú. V ce-
lom svete dosahujú dnes výrobcovia ocele straty. Jedinou 
výnimkou je USA, kde profitujú z nízkych cien energie. 
Podobné je to aj s cenami surovín. Najväčšiu hrozbu pre 
oceliarsky priemysel dnes predstavujú ceny energie a 
politika ochrany životného prostredia. Pre podniky tak ne-
existuje žiadna istota plánovania a investícií do modernizácie 
kapitálovo náročných oceliarskych prevádzkarní.

...
Celosvetová výroba surovej ocele stúpla v prvom polroku na 
821 miliónov ton a tým o 2,5 percenta v porovnaní s minulým 
rokom. Podľa najnovších údajov svetového zväzu ocele 
Worldsteel prispela k rastu znova Čína s 3 percentami, Ázia 
s celkovo 2,9 percentami, ale aj severná Amerika a Afrika. 
Ako oblasť s najvyšším percentuálnym rastom sa prejavila 
Európska únia, kde výroba stúpla o 3,8 percenta na 84,2 mi-
lióna ton. Nemecko z toho dosiahlo 4,2 percenta. Vyťaženosť 
oceliarní predstavuje z celosvetového meradla 78,3 percenta.

...
Európsky trh s oceľou očakáva v tomto a v budúcom roku 
pribúdajúce zotavenie konjunktúry, je však znepokojený zo 
stále stúpajúceho dovozu ocele. Podľa údajov európskeho 
zväzu ocele Eurofer stúpa dovoz silnejšie ako domáce 
dodávky. Eurofer očakáva, že import zostane až do roku 
2015 na vysokej úrovni a že medzinárodná konkurencia 
bude svoju produkciu privážať na trh agresívnym spôsobom. 
Predpokladá vzostup spotreby ocele v Európe. Vývoj bude 
určovaný stálym rastom v spotrebiteľskom priemysle – pre-
dovšetkým novými investíciami v stavbe strojov a zariadení 
a v stavebníctve.

Svět o oceli 30/2014
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Zo sveta ocele

Pán riaditeľ, ako hodnotíte 
uplynulých osem mesiacov 
vo vašej spoločnosti?
  - Za prvých osem mesia-
cov sme obchodný plán aj 
finančný plán splnili. Z pohľa-
du predaja boli lepšie prvé 
štyri mesiace, kedy 
boli plánované úlohy 
prekročené. Od má-
ja došlo k mierne-
mu poklesu preda-
ja. Celkovo je plán 
realizácie výrobkov 
za prvých osem me-
siacov splnený na 
100,21 percenta. Fi-
nančný plán za toto obdobie 
je splnený na 101,58 percenta 
- vykazujeme zisk 248 751 
eur. Plynule pokračuje aj rea-
lizácia investičných akcií, kto-
rých máme na tento rok plá-
novaných celkovo devätnásť, 
vo finančnom vyjadrení za 
429 tis. eur. 
Možno povedať, že čo ste si 
predsavzali na začiatku ro-
ka vychádza alebo je niečo 

S Ing. Ľubomírom Kupcom, generálnym riaditeľom Žiaromat a.s., Kalinovo

Plánované úlohy plnia

Ako hodnotíte uply-
nulých osem mesia-
cov v oceliarni?
 - Prvé mesiace tohto 
roku boli v znamení 
optimalizácie tech-
nológie odlievania na 
rekonštruovanom za-
riadení plynulého od-
lievania ocele (ZPO). Dnes už 
s nadhľadom môžem povedať, 
že pokiaľ odberatelia kontinuálne 
odlievaných blokov v kruhových 
formátoch pozitívne hodnotili kva-
litatívne výsledky vo výrobe a de-
klarovali zníženie materiálových 
nepodarkov, v našej valcovni rúr 
sa čiastočne nepriaznivo prejavil 
vplyv tzv. malého rádiusu na hra-
nách „kontiodliatkov“.
 Počas tejto etapy sme navrh-
li a zrealizovali spolu 47 tech-
nologických úprav parametrov 
odlievania ocele, predovšetkým 
v množstve chladiacej vody v pri-
márnom a sekundárnom chlade-
ní, odlievacej rýchlosti, amplitúdy 
a frekvencie kmitania kryštalizá-
torov, typu liacich prachov a pod.
 Výrazný prínos v kvalite však 
priniesla až zmena zaoblenia 
hrán „kontiodliatkov“ z pôvodných 
8 na 40 milimetrov, ktorá bola 
realizovaná na novom formáte 
kvadrát 205 milimetrov v máji 
tohto roku. Po tejto úprave mô-
žeme jednoznačne povedať, že 
rekonštruované ZPO je veľkým 
prínosom v perspektíve výroby 
ocele v  ŽP a.s.
Vo vašej prevádzkarni, tak ako 
v ďalších, pracovali počas let-
ných mesiacov brigádnici. Boli 
ste s nimi spokojní?
 - Ako každý rok, aj tento sme 

čo sa vám zatiaľ nepodarilo 
splniť? 
  - Hlavné ukazovatele vý-
roby, predaja aj finančného 
plánu plníme. Ako som už 
spomenul máme v súčasnom 
období menej objednávok, 

ako sme očakávali. 
Naši zákazníci z ob-
lasti výroby ocele, 
ale aj výroby krbov 
a kachlí, vyrábajú 
podstatne menej 
ako v predchádza-
júcich obdobiach. 
Z toho vyplývajú 
ich finančné prob-

lémy, ktoré majú za následok 
zhoršenie platobnej disciplí-
ny. Hlavne niektorí veľkí od-
beratelia pribudli na zoznam 
neplatičov. 
  Počasie celého leta nie je 
priaznivé pre prácu v na-
šej povrchovej bani na žia-
ruvzdorný íl. Z tohto dôvodu 
nie je ešte vyťažené pláno-
vané množstvo ílu pre výrobu 
v budúcom roku. Dúfam, že 

sa počasie v nasledujúcich 
týždňoch zlepší a umožní 
vstup strojov do bani.
Čím žije Žiaromat Kalinovo 
v týchto dňoch?
  - Jednou z hlavných úloh 
v súčasnom období je prípra-
va vykonávacieho plánu na 
rok 2015.
Ako vidíte nasledujúce me-
siace tohto roka?
  - Pracujeme na výhľade do 
konca tohto roka. Predpokla-
dám v mesiacoch september 
až december o 200 - 250 tis. 
eur nižší predaj našich výrob-
kov, v porovnaní s obchodným 
plánom na rok 2014. Nebudú 
naplnené hlavne predpokla-
dy predaja na Ukrajinu pre 
ozbrojený konflikt v oblasti, 
kde sídlia naši zákazníci. Aj 
napriek už spomínaným prob-
lémom, v porovnaní s rokom 
2013 bude realizácia vyššia 
o 2,5 percenta. Finančný plán 
na rok 2014 bude splnený.

(ok)

S vedúcim oceliarne Ing. Miroslavom Domovcom, CSc.

„Rekonštruované ZPO je veľkým prínosom 
v perspektíve výroby ocele v ŽP a.s.“

privítali možnosť za-
mestnať brigádnikov, 
ktorí umožňujú čer-
pať kmeňovým za-
mestnancom počas 
prázdnin viacej dní 
voľna.
 V prevádzkarni boli 
rozdelení rovnomerne 

v hlavných strediskách po jed-
nom do zmeny tak, aby predo-
všetkým hutníci a študenti z iných 
technických škôl boli priamo vo 
výrobnom procese.
 Ich prístup k povinnostiam bol 
hodnotený väčšinou kladne a sa-
mi študenti si po absolvovaní 
brigády pochvaľovali vedomosti 
získané pri výrobe a odlievaní 
ocele. Mnohí prejavili záujem 
prísť do firmy aj budúci rok.
A naši absolventi?
 - Tohto roku nastúpili do oce-
liarne traja absolventi. Počas 
krátkeho obdobia si rýchlo osvojili 
pracovné návyky a adaptovali sa 
do kolektívov. Samozrejme, že aj 

medzi nimi sú rozdiely v aktivite. 
Osobne si ale myslím, že je to 
spôsobené výraznou zmenou 
životného štýlu a po dlhšej dobe 
budú plnohodnotne vykonávať 
kvalifikovanú profesiu.
Čím žijete v týchto dňoch?
  - Vo výrobe nemáme výraznej-
šie problémy, prevádzkareň plní 
plánované výrobné objemy a po 
spomenutých čiastočných problé-
moch aj kvalitatívne ukazovatele. 
Keďže sa výrazne pozitívne pre-
javil vplyv väčšieho rádiusu na 
hranách „kontiodliatkov“ kvadrátu 
205 milimetrov, chceme od bu-
dúceho mesiaca začať vyrábať 
bloky s väčším rádiusom aj pri 
tzv. malom programe. Na tomto 
formáte kvadrátu 160 milimetrov 
zväčšíme rádius z pôvodných 4 
na 20 milimetrov. Po „naladení„ 
technológie odlievania a otes-
tovaní výrobkov vo valcovni rúr 
očakávame podobný prínos aj 
v malom sortimente.

O. Kleinová

Lis 630 t – archív Žiaromat

ZPO tretej generácie objektívom A. Nociarovej



Otázka 14. kola:
Kde sa nachádza pamätná tabuľa zakladateľovi železiarní kniežaťu A. Lob-
kowitzovi dnes?
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Rok 2014 je 70. ročníkom nepretržitého vydávania Podbrezovana. Významné 
jubileum pripadne na 23. december. Dovtedy bude trvať aj naša čitateľská súťaž. 
Dozviete sa v nej mnoho nových zaujímavostí a keď budete texty pozorne čítať, 
nájdete v nich aj odpoveď na otázku. Kupón si vystrihnite a vypíšte údaje, aj 
správnu odpoveď a do desiatich dní od vydania pošlite do redakcie. Pravidlá 
umožňujú použiť trikrát náhradný kupón. Na konci bude zaujímavá odmena, 
ktorá môže byť práve vaša. 

Súťažný text č. 14

  Aj 174 rokov od založenia pod-
brezovských železiarní existujú 
objekty a zariadenia, ktoré boli 
svedkami začiatkov výstavby 
a následne rozvoja železiarní. 
Najstaršími budovami v železiar-
ňach sú bývalá budova učtárne 
(na foto ozn. 1) a bývalá budova 
podnikového riaditeľstva (budo-
va ekonomického úseku). Tieto 
budovy sa nachádzajú v náčrt-
ku katastrálnej mapy už z roku 
1840. Po povodni v roku 1974 
a čistení pivničných priestorov 
bývalej budovy učtárne, bolo pri 
zaústení schodišťa do suterénu 
na stene viditeľné označenie 
MDCCCL, rok výstavby tejto bu-
dovy (1850). Táto budova bola 
vždy jednoposchodová a zacho-
val sa aj jej vonkajší pôvodný tvar 
(okrem strechy, kade prechádza 
energomost). Súčasná budova 
ekonomického úseku a bývalá 
budova podnikového riaditeľstva 
(2) má zložitejšiu históriu. Od ro-
ku 1850 slúžila vedeniu železiar-

ní. Od roku 1883 bola aj sídlom 
riaditeľstva, ktoré sa presťaho-
valo z Hronca do Podbrezovej. 
Budova bola jednoposchodová, 
v prízemí boli kancelárie a na 
poschodí byt riaditeľa. Počas dl-
hotrvajúcich bojov o Podbrezovú 
a prechodu frontu v marci 1945 
bola táto budova delostreleckou 
paľbou veľmi poškodená a celá 
vyhorela. V priebehu rokov 1945 
– 46 bola táto budova na pôvod-
ných základoch rekonštruovaná 
na dvojposchodovú a o desať ro-
kov neskôr boli vybudované kan-
celárske priestory aj v podkroví. 
V súčasnosti má štyri podlažia. 
Aj keď už nemá pôvodný vzhľad, 
stojí na pôvodných základoch, 
a tak ju možno považovať za 
164 ročnú.
  Medzi svedkov minulosti roz-
hodne patrí pamätná tabuľa za-
kladateľovi železiarní, kniežaťu 
A. Lobkowitzovi. V súčasnosti 
je osadená do kamenného bal-
vana v parčíku pred budovou 
hutníckeho múzea. Táto liatinová 
tabuľa pôvodne tvorila súčasť 

Pamätná tabuľa zakladateľovi železiarní

ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ ▪ ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ ▪ ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
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mohutného obelisku, ktorý bol 
postavený na južnom výbežku 
vyvýšeniny nad zákrutou župnej 
cesty do Brezna, pri odbočke 
do Hornej Lehoty. Z tohto vý-
bežku bol veľmi pekný výhľad 
na všetky vybudované objekty 
železiarní, od hate na Štiavničke 
až po pudlovňu a valcovňu. Obe-
lisk bol osadený na betónovom 
podstavci a skladal sa z dvoch 
častí. Spodnú časť tvorila mo-
hutná liatinová skriňa 100 x 100 
centimetrov a mala bočné steny 
zdobené ornamentmi z figurálnej 
liatiny. Na liatinovej skrini bol 
upevnený liatinový pylón v po-
dobe štvorbokého ihlana, za-
končeného v najvrchnejšej časti 
do tvaru pyramídy. Spodnú časť 
liatinového pylóna tvorili štyri le-
vie laby, ktorými bol upevnený na 
spodnú skriňu. V spodnej časti 
pylóna bola osadená pamätná 
tabuľa A. Lobkowitzovi. Výška 
obelisku mala zhruba štyri metre. 
Postavený bol pravdepodobne 
počas prvej časti výstavby žele-
ziarní, okolo roku 1860 – 1870. 
Na tejto vyvýšenine, ktorá dosta-
la po obelisku názov „piramis“, 
železiarne postavili pre svojich 
zamestnancov mnoho domov, aj 
kostol s farou.
  Medzi najstaršie zachované 
budovy patrí aj súčasná budova 
sídla spoločnosti ŽP Bezpeč-
nostné služby (3), ktorá pôvod-
ne tvorila západnú časť budovy 

skladov pri úzkorozchodnej že-
leznici Podbrezová – Hronec. 
Tieto sklady boli dané do užíva-
nia v roku 1880 a pozostalá časť 
má dnes 134 rokov. Po druhej 
svetovej vojne budova slúžila po-
trebám závodného zdravotného 
strediska, neskôr hospodárskej 
správy. Bývalá administratívna 
budova zvarovne rúr bola po-
stavená v roku 1884 a bol v nej 
obchod (4). Neskôr slúžila ako 
dočasné sídlo Pohronského 
družstva, ako sklad potravín. 
Zaujímavú históriu má aj budova 
súčasného hutníckeho múzea 
(5). Jej východná časť bola da-

ná do prevádzky v roku 1885 
ako závodný hostinec. V roku 
1890 bola pristavená a daná do 
užívania západná časť so sálou 
a v roku 1931 bola dokončená 
prestavba budovy. Budova sú-
časného závodného zdravotného 
strediska bola daná do užívania 
v roku 1890 ako štvorbytovka 
pre vedúcich pracovníkov. Od 
roku 1939 do roku 1951 bol v nej 
na poschodí byt riaditeľa a na 
prízemí kancelárie riaditeľstva 
podniku.
Z Príspevku k rozvoju Železiarní 
v Podbrezovej od Ing. J. Starke-
ho spracovala OK

5 4

2

3

1
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 Danubius Health Spa Resort BALNEA ESPLANADE ****
Kategória: izby Standard. 
Termín: od 20. októbra do 21. decembra 2014. 
● Pri pobyte na 3 noci 68,90 eura za osobu/noc (vrátane mestskej dane). 
● Pri pobyte na 6 nocí 64,10 eura za osobu/noc (vrátane mestskej dane). 

Spa Hotel BALNEA GRAND ***
Kategória: izby Standard. 
Termín: od 20. októbra do 30. novembra 2014. 
● Pri pobyte na 3 noci 46,10 eura za osobu/noc (vrátane mestskej dane). 
● Pri pobyte na 6 nocí 43,10 eura za osobu/noc (vrátane mestskej dane). 

Program preventívneho a relaxačného kúpeľného pobytu: 
Ubytovanie s polpenziou – raňajky formou bufetových stolov, večera, lekárska 
konzultácia. 
Liečebné procedúry:
3 noci: 4 procedúry za pobyt: 1x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný 
zábal, 1x klasická masáž čiastočná, 1x hydroterapia.
6 nocí: 9 procedúr za pobyt, 2x termálny kúpeľ - zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný 
zábal, 2x klasická masáž čiastočná, 1x hydroterapia, 1x soľná jaskyňa, 2x sever-
ská chôdza/skupinový telocvik. Vnútorný a vonkajší bazén pre Spa Hotel Balnea 
Grand**** a Vodný saunový svet pre hotel DHSR Balnea Esplanade****

3. ročník – 29. august 2014
 Rovnako, ako vlani, tak i tento rok sme sa stretli na vydarenej akcii bicyklom na Kráľo-
vu hoľu. V piatok za konečne sľubne vyzerajúceho, slnečného rána sme sa v skorých 
ranných hodinách vybrali pokoriť cieľ mnohých cyklistických nadšencov. Nebolo pre nás 
žiadnym prekvapením, keď sa k nám pod Kráľovou hoľou pridali ďalší, z rôznych kútov 
Slovenska. Vyrazili sme asi o deviatej hodine zo šumiackeho námestia na trasu dlhú 
približne 12 kilometrov, s prevýšením takmer 1100 metrov. Stúpanie bolo zaujímavé. 
Približne v rovnakej zostave, ako v predchádzajúcich dvoch ročníkoch, sme sa všetci 
popasovali s náročným terénom a vďaka skúsenostiam zúčastnených, i bez zranení 
a úrazov. V krásnom, ale už citeľne predjesennom počasí tí najlepší z nás zvládli uve-
denú náročnú trasu, na rekreačných cyklistov, vo veľmi solídnom čase 1 hod. 20 min., 
pričom ostatní došli s odstupmi niekoľkých pár minút. Zlepšujeme sa každým rokom... Na 
vrchole sme si urobili spoločnú fotografiu a kochali sa krásnymi pohľadmi na Vysoké Tatry 
a okolitú prírodu. Okrem nás bolo na horehronskej bašte ešte mnoho peších turistov, 
ale i mnoho mobilných, ktorí potom vrchol horehronského „štítu“ opúšťali vzduchom. Po 
klasicky náročnom zjazde na Šumiac sme si dolu Hronom vychutnávali krásny slnečný 
deň, s niekoľkými občerstvovacími stanicami, v nádhernom prostredí vybraných lokalít 
horehronského toboganu do civilizácie.
 Ďakujem za vernosť všetkým stálym účastníkom, ale samozrejme aj nováčikom a verím, 
že o rok si to opäť, v dobrej nálade a v zdravom športovom duchu, všetci zopakujeme.

(G.)

Bicyklom na Kráľovej holi
O rok sa tu opäť stretneme 

SLOVENSKÉ KÚPELE PIEŠŤANY 
Ponúkajú pre zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s., 

dcérskych spoločností a rodinných príslušníkov: 

„+ dodatočná zľava pre zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s.“

AUTO SLOVÁK s.r.o. www.autoslovak.sk 

Strážska cesta 5614 mobil:0915 995 400

960 01 Zvolen e-mail: predaj.galffyova@autoslovak.sk

mobil: 0908 916 792  e-mail: 

predaj.machyniak@autoslovak.sk
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Pondelok
Polievky: údeninová, rascová s 
vajcom, pečivo.
● Hovädzí guľáš maďarský, 
knedľa ● Kuracie prsia orien-
tálne, ryža, šalát ● Torteliny so 
šunkou, syrová omáčka ● Šalát 
rančerský, pečivo ● Bravčové 
mäso dusené s kelom ● Šišky 
s nutelou, kakao ● Bageta Ape-
tito ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: držková, špenátová 
so syrovými haluškami, pečivo. 
● Pečené kuracie stehno s ka-
pustou, zemiaky ● Bravčové 
stehno bratislavské, cestovina 
● Restovaná kačacia pečeň, 
hrášková ryža, cvikla ● Šalát 
z čínskej kapusty s hroznom 
a jablkami, pečivo ● Losos na 
masle, dusená zelenina ● Za-
pekané palacinky s tvarohom 
● Bageta Gurmán ● Vyprážaný 
bravčový rezeň, pečivo.

Streda
Polievky: mexická, roľnícka, 
pečivo.
● Bravčový rezeň na hubách, 
ryža, šalát ● Hovädzie dusené, 
chrenová omáčka, knedľa ● 
Kuracie stehno so zeleninou, 
špenátové rezance ● Hore-
hronský syrový šalát, pečivo ● 
Zapekané zemiaky s pórom ● 
Kysnutý marhuľový koláč, kakao 
● Bageta s pikantným mäsom ● 
Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: slepačia, kelová s ry-
žou, pečivo.
● Goralská pochúťka, cestovi-
na ● Vyprážaný morčací rezeň 
ovčiarsky, zem. kaša, uhor-
ka ● Baraní guľáš, halušky ● 
Windsorský šalát, pečivo ● Re-
zance s tvarohom, zakysanka 
● Buchty na pare s lekvárom, 
kakaová posýpka, kakao ● Ba-
geta s kuracím mäsom ● Peče-
ná bravčová krkovička, pečivo.

Piatok
Polievky: furmanská, krúpková, 
pečivo.
● Pečené kačacie stehno, čer-
vená kapusta, knedľa ● Ho-
vädzia roštenka na slanine, 
ryža, šalát ● Ryba na vidiecky 
spôsob, zemiaky, šalát ● Pes-
trý cestovinový šalát ● Kuracie 
prsia s brokolicou a mandľami, 
zeleninová obloha ● Šúľance s 
makom ● Bageta moravská ● 
Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: sedliacka, pečivo.
●  Bravčový rezeň  s Nivou 
a šampiňónmi, zemiaky, šalát ● 
Morčacie soté na zelenine, tar-
hoňa, uhorka ● Bageta Gurmán.

Nedeľa
Polievka: fazuľková kyslá s 
kôprom, pečivo.
● Hovädzie mäso na korení, 
ryža, šalát ● Bravčové stehno 
hamburské, knedľa ● Celozrnná 
bageta syrová. 

Pondelok
Polievky: guľášová, karfiolová, 
pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, 
zemiaky, šalát ● Pečené kura-
cie stehno, tarhoňa, kompót ● 
Údené mäso, hrachová kaša, 
uhorka, chlieb ● Študentský 
šalát, pečivo ● Pečené zemia-
ky s paradajkovou omáčkou ● 
Žemľovka s tvarohom ● Celo-
zrnná bageta syrová ● Mliečny 
balíček.

Utorok
Polievky: hŕsková, bulharská, 
pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, kapus-
ta, knedľa ● Hovädzí mexický 
guľáš, ryža, šalát ● Furmanské 
halušky ● Pekinský šalát so šun-
kou, pečivo ● Zapekaná ryba 
so šampiňónmi, šalát z červe-
nej kapusty s kukuricou ● Maxi 
buchta s orechovo – višňovou 
plnkou, vanilkový krém ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Vyprážaný 
bravčový rezeň, pečivo.

Streda
Polievky: prešporská, goralská, 
pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ● 
Vyprážané kuracie stehno, ze-
miaková kaša, kompót ● Zemia-
kové placky plnené mäsom ● 
Grécky šalát, pečivo ● Morčacie 
prsia s mrkvou, šalát z čínskej 
kapusty s ananásom ● Čučo-
riedkový koláč, kakao ● Bageta 
moravská ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: kapustová s údeným 
mäsom, paradajková, pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, ze-
leninová ryža, šalát ● Hovädia 
pečienka sviečková, knedľa ● 
Pizza diabolská ● Šalát Racio, 
pečivo ● Kelový karbonátok, 
zemiaky, šalát ● Hanácke ko-
láče, kakao ● Bageta Apetito ● 
Pečené kačacie stehno , pečivo.

Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, mrkvo-
vá s pórom, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, 
uhorka ● Bravčové stehno zá-
hradnícke, slovenská ryža, šalát 
● Držky na diabolský spôsob, 
knedľa ● Syrové tajomstvo, pe-
čivo ● Kondičkový tanier ● Muffi-
ny s čokoládou, kakao ● Bageta 
Gurmán ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: zeleninová s rajbanič-
kou, pečivo
● Bravčové mäso Chilli con Car-
ne, ryža, šalát ● Hovädzie du-
sené, kôprová omáčka, knedľa 
● Bageta salámová so šalátom.

Nedeľa
Polievka: boršč s mäsom, pe-
čivo.
● Kuracie stehno na smotane 
s hlivami, cestovina ● Bravčová 
krkovička na cesnaku, zemiaky, 
cvikla ● Bageta s pikantným 
mäsom.

Jedálny lístok
29. 9. - 5. 10. 2014

Jedálny lístok
6. - 12. 10. 2014

Chráňte si ho
1. Zo svojho jedálneho lístka vyškrtnite údené 
výrobky – klobásy, salámy vrátane mäkkých, 
šunku, neodporúča sa ani hydinová, slaninu 
a vynechajte paštéty. Pozor na slané syry. 
Všetky tieto výrobky obsahujú veľa skrytej 
soli. Vysoký príjem soli poškodzuje priamo 
cievnu stenu, ktorá sa stáva tuhšou.
2. Miesto maslového chleba so salámou si 
na raňajky či večeru pripravte chlieb alebo 
pečivo s nátierkou. Odporúča sa tvarohová, 
tuniaková či vajíčková.
3. Pred vysokým tlakom vás dobre ochráni 
surová zelenina, pretože obsahuje vlákninu.
4. Vysokému tlaku krvi sa vyhnete, ak pre-
sedláte na stredomorskú stravu. Znamená 
to používať v kuchyni viac olivového oleja, 
dopriať si viac rýb, nie však konzervovaných 
ani kvasených, tie obsahujú soľ.
5. Tučné mäso vymeňte za chudé. Ešte 
lepšie je však znížiť celkové množstvo skon-
zumovaného mäsa a radšej nahradiť mäsitú 
stravu strukovinami. Jedlá však upravte tak, 
aby vás nenafukovalo.
6. Z jedálneho lístka neškrtajte mliečne 
výrobky, ale siahnite po nízkotučných a pre-
ferujte kyslomliečne výrobky. Odporúčajú sa 
tiež probiotické.
7. Obmedzte stravovanie v prevádzkach 
rýchleho občerstvenia. Jedlá z nich sú známe 
vysokým obsahom skrytej soli.
8. Pozor na sýtené minerálne vody. Najmä 
tie, čo majú vysoký obsah sodíka. Obmedzte 
ich a striedajte s čistou pitnou vodou.
9. Pravidelne športujte alebo sa venujte 
fyzickej aktivite.
10. Zbavte sa zlozvyku menom fajčenie.
11. Udržujte si optimálnu hmotnosť. Ak sa 
vám nedarí schudnúť, obráťte sa na lekára či 
poradne zdravej výživy. Liečba obezity patrí 
tiež do rúk lekára.
12. Solené oriešky vymeňte za ich prirodzenú 
podobu a vzdajte sa slaných čipsov.
13. Niektoré špeciálne potraviny pôsobia 
účinne na zníženie tlaku. Vyberajte si hlavne 
prírodné bylinky a rastliny. Napríklad cesnak 
či medvedí cesnak.
14. Zvlášť na pozore sa musia mať ľudia, v 
rodine ktorých sa vyskytuje vysoký tlak krvi. 
Mali by byť na seba prísnejší a viac sa zame-
rať na preventívne opatrenia.
 15. Tí, ktorí trpia na cukrovku a zvýšený 
cholesterol, by mali dbať o správne liečenie 
týchto dvoch diagnóz.

■ Hlávky cesnaku treba skladovať na suchom, vzdušnom 
mieste, napríklad v komore. Takto môže vydržať aj rok, 
až do ďalšej sezóny. Úplne nevhodná je na skladovanie 
chladnička a pivnica, kde životnosť zeleniny ohrozuje 
zvýšená vlhkosť?
■ Najdôležitejšou zložkou cesnaku je tzv. alicín, ktorý sa 
uvoľňuje pri kontakte vnútra struku so vzduchom. Najprv 
ho treba pokrájať a až potom rozžuť. Pečený či varený 
cesnak nemá zdravotné účinky, iba dobrú chuť. Dobré je 
cesnak zaúdiť, získa tým rafinovanú chuť a alicín z neho 
nevyprchá?
■ Cesnak je veľmi náročný na pôdu a klímu. Po jednej 
sezóne nemožno na tom istom mieste pestovať cesnak 
najbližších sedem rokov?
■ Jesenný cesnak sadíme od 15. októbra do 10. no-
vembra, najlepšie do vlhkej pôdy. Vysušené hlávky 
rozoberieme na strúčiky a po jednom vkladáme do riadku 
na vzdialenosť asi 15 centimetrov od seba. Cesnak ne-
smieme rozoberať nožom, struky by sa poškodili?
■ Cesnak je prírodný zázrak. Obsahuje vitamíny A, B1, 
B2, aj C, priaznivo ovplyvňuje črevnú flóru. Pomáha 
proti infekčným ochoreniam horných dýchacích ciest. 
Aplikuje sa aj pri paradentóze, či na mokvavé rany. Bla-
hodarné účinky sa prejavili aj u pacientov, ktorí postúpili 
chemoterapiu?

Svetový deň srdca podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce (WHF) a 
UNESCO, pripomína sa od roku 2000. Hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a 
propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Medzi hlavné faktory patrí 
fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký 
krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu.
 Podľa odhadov bude mať do roku 2025 vyše 1,5 miliardy ľudí alebo každý tretí človek vo veku 
nad 25 rokov vysoký tlak krvi, čo je v celosvetovom meradle jeden z najvážnejších individuálnych 
rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení a najčastejšou príčinou úmrtia. Pretože očividné 
symptómy vysokého tlaku krvi neexistujú, jediným spôsobom, ako ho môžeme zistiť, je preven-
tívne lekárske vyšetrenie. Kardiovaskulárne ochorenia a cievne mozgové príhody si každoročne 
vyžiadajú 17,5 milióna ľudských životov. Cieľom svetového dňa srdca je zvýšenie verejného po-
vedomia o hrozbe kardiovaskulárnych ochorení a cievnych mozgových príhod, ako aj o význame 
zdravého životného štýlu z hľadiska srdca – aby deti, adolescenti a dospelí na celom svete mohli 
žiť lepšie a dlhšie. Úroveň rizika kardiovaskulárnych ochorení a cievnych mozgových príhod je 
kombináciou ovplyvniteľných a neovplyvniteľných rizikových faktorov, z ktorých najdôležitejší je 
vysoký tlak krvi. Vysoký tlak krvi (hypertenzia) postihuje v súčasnosti vyše miliardu ľudí na celom 
svete, pričom ak je príliš vysoký, môže mať denne škodlivý účinok na organizmus. Očividné 
príznaky vysokého tlaku krvi zvyčajne neexistujú, ale zdravotnícki profesionáli ho vedia ľahko 
odhaliť a zvyčajne sa dá korigovať zmenami životného štýlu alebo liekmi. Kardiovaskulárnym 
ochoreniam a cievnym mozgovým príhodám možno lepšie predchádzať pravidelným telesným 
cvičením, nefajčením a zdravšou stravou s nízkym obsahom soli, tukov, bohatou na vlákniny, 
čerstvou zeleninou a ovocím. Štúdie dokázali, že konzumácia ovocia a zeleniny zvýšená z menej 
ako tri na viac ako päť porcií denne súvisí so znížením výskytu ischemickej choroby srdca o 17 
percent. Vysoký tlak krvi úzko súvisí najmä s nadmernou konzumáciou slaných jedál. 

(Internet)

Svetový deň srdca

Viete, že...



 *krížovka * krížovka * krížovka

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

...
„Nečakane si odišiel 
z nášho života, no 
navždy budeš v srd-
ciach našich a tých, 
čo ťa mali radi.“
Dňa 21. septembra 
uplynulo sedem-
násť rokov od smrti nášho drahého 
manžela, otca a starého otca

Tomáša FODORA z Valaskej.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú man-
želka, dcéra Janka s manželom 
a synom Jakubom, syn Tomáš 
s dcérami Ninkou a Eliškou a os-
tatná rodina

...
„Ťažko je bez te-
ba, smutno je nám 
všetkým, už nič nie 
je také, ako bolo 
predtým. Už niet 
návratu ani nádeje, 
len cesta k hrobu 
nás k tebe zavedie. Bez teba už žiť 
musíme, no v srdciach našich ťa 
stále nosíme.“
Dňa 24. septembra uplynulo päť ro-
kov odvtedy, ako nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec a starý otec
Július HELEBRANDT z Bystrej.
So smútkom v srdci spomínajú 
manželka Blanka, synovia Roman, 
Peter a Michal s rodinami a vnúčatá 

„Roky ubiehajú, ale 
v našich srdciach 
zostávaš. Tvoj od-
chod ve ľmi všet-
kých bolí, ktorí ťa 
mali radi a na teba 
nezabúdajú.“
Dňa 24. septembra uplynuli tri roky 
odvtedy, ako nás navždy opustila 
milovaná manželka, matka, dcéra, 
vnučka, sestra, nevesta a švagriná

Ing. Ingrid DUNAJSKÁ 
z Podbrezovej – Štiavničky.

S úctou a láskou spomíname.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

...
Dňa 29. septembra 
uplynie sedem ro-
kov odvtedy, ako 
nás navždy opustil 
milovaný manžel, 
otec, syn a starý 
otec

Peter MARTINEK z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu spo-
lu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname

...
„Odišiel tíško už nie 
je medzi nami, no 
v srdciach našich 
žije medzi nami.“
Dňa 29. septembra 
uplynú štyri roky od-
vtedy ako nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec  a starý otec

Ivan ČIŽOVIČ z Valaskej.
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Inzertná 
služba

Spomienky

Predám 2-izbový byt vo Va-
laskej, čiastočne zrekonštruo-
vaný, na I. poschodí v strede. 
Cena dohodou. 
Kontakt: 0915 345 331.

Šikovnosť a majstrovstvo stredo-
vekých remeselníkov prezentuje 
výstava „Krása kachlíc“, pozostá-
vajúca zo sto štyridsiatich zacho-
valých neskorogotických a rene-
sančných kachlíc (15. – 16. sto-
ročia), patriacich do zbierkových 
fondov šestnástich slovenských 
múzeí a inštitúcií, ku ktorým patrí 
aj Hutnícke múzeum ŽP.
 Výstava bola po prvýkrát ve-
rejnosti sprístupnená v Turzo-
vom dome Stredoslovenského 
múzea v Banskej Bystrici (má 
najrozsiahlejšiu kolekciu kachlíc 
z mestského a hradného pros-
tredia) v novembri 2013. Záujem 
o prezentáciu artefaktov maj-

KRÁSA KACHLÍCZ vernisáže 
výstavy:

V tajničke sa skrýva dokončenie výroku Leva Nikolajeviča Tolstého: „Ťažké je...“. Správne znenie 
tajničky zasielajte do desiatich dní do redakcie s uvedením vašich kontaktných údajov.

strovskej zručnosti remeselní-
kov daného obdobia, vo svojich 
výstavných priestoroch prejavili 
v tomto roku aj ďalšie inštitú-
cie, Gemersko-malohontianske 
múzeum v Rimavskej Sobote 
a Hradné múzeum vo Fiľakove. 
 Treťou zastávkou výstavy v tom-

to roku je Rožňava. V rámci Dní 
mesta Rožňavy bol 18. sep-
tember dňom otvorenia Rož-
ňavského jarmoku a  otvorenia 
výstavy Krása kachlíc v Galérii 
Baníckeho múzea. Na vernisáži 
Ing. Ján Hlobík, riaditeľ múzea, 
privítal zástupcov mesta, hostí 
zo Stredoslovenského múzea 
a Hutníckeho múzea ŽP/Hradu 
Ľupča, ako aj ďalších návštev-
níkov, z ktorých prevažnú časť 
tvorila umelecky nadaná mládež. 
Prítomní mali jedinečnú mož-
nosť, prostredníctvom odborného 
výkladu kurátora výstavy JUDr. 
Mgr. Martina Kvietka zo Stredo-
slovenského múzea, oboznámiť 

sa so stavbou kachľových pecí 
a majstrovstvom slovenských 
umelcov. Výstava aj v tomto re-
gióne bola rozšírená o vzácne 
kachlice zo súkromnej zbierky, 
ale aj o výrobky súčasných maj-
strov tohto regiónu. 

V. Kúkolová + foto

So záujmom sa účastníci vernisáže oboznámili s vystavovanými exponátmi

Ďakujem Ing. Vladimírovi Sotákovi, 
predsedovi Predstavenstva ŽP a gene-
rálnemu riaditeľovi, Ing. Marianovi Kur-
číkovi, podpredsedovi predstavenstva 
a ekonomickému riaditeľovi a Nadácii 
ŽP za finančné prostriedky, ktoré mi 
boli poskytnuté na preklenutie veľmi 
ťažkej životnej situácie – úrazu.

Anna Bordášová

Autor:
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Predstavujeme
hráčov

S DAC DUNAJSKÁ STREDA S FK SENICA

Stále bez prehry

Utorok 16. september 2014, Podbrezová 
Fortuna liga, 10. kolo

FO ŽP Šport Podbrezová - DAC 1904 Dunajská Streda 3:0 (1:0)
Góly: 45´ Vaščák, 62´ Kochan, 81´ Vaščák. ŽK: Nworah- Szabo, Majerník.
Pred 1454 divákmi rozhodovali Jaška - Pozor, Jankovič.
Prvý polčas nepriniesol veľa zaujímavých momentov, no Podbrezová po ňom aj tak viedla. Oba tímy neoslňovali 
peknou hrou, skôr to bola hra o náhode. Prvú naozaj väčšiu šancu mal Pavol Jurčo až v 44. minúte, tesne pred 
bránou Maťašovského si dokázal nájsť priestor a jeho hlavička len tesne minula pravú tyč. „Nedáš? Dostaneš!“, 
sa potvrdilo o minútu neskôr, keď Greško rozohrával rohový kop. Jeho až príliš nízky center vyzeral najskôr ako 
ľahká korisť pre obranu hostí, ale nádhernou rybičkou sa po lopte vrhol kapitán Minčič, ktorý loptu predĺžil na 
zadnú žrď, kde nestihol dobehnúť brankár Penksa a Blažej Vaščák skoro z bránkovej čiary len nastavil hlavu, 
od ktorej sa mu lopta odrazila do brány (1:0). V druhom polčase sa domáci dostali do zápasu a prebrali velenie 
nad zápasom. Najprv v 50. minúte neuznal hlavný rozhodca gól Vaščákovi, ktorý fauloval brankára Penksu. V 
šanci sa však ocitli aj hostia a to v 54. minúte, Jurčo sa ocitol osamotený v šestnástke, ale jeho strelu reflexívne 
vyrazil Maťašovský. V 61. minúte bol v šestnástke faulovaný Vaščák a Matej Kochan poslal loptu z bieleho 
bodu do brány (2:0). Hneď o minútu na to, vyslal strelu na Penksu Harvilko, brankár však vyrazil. V 74. minúte 
krásnym sólom prešiel Podio cez niekoľkých hráčov, prihral Pančíkovi, ktorý s prispením Penksu len tesne 
minul ľavý vinkel. Posledný gól prišiel v 81. minúte. Nworah si poradil so Salátom, prihral na Harvilka, ktorý 
posunul na voľného Vaščáka a ten na radosť domácich fanúšikov uzavrel zoči - voči Penksovi skóre na 3:0. 
FO ŽP Šport: Maťašovský - Andrić, Kupčík, Minčič, Greško - Harvilko, Podio, Kochan, M. Pančík (85´ 
Galo) - Vaščák (82´ Karaš), Nworah (85´ Snitka)
DAC D. Streda: Penksa - Straka, Ujlaky (58´ Sabler), Krišto, Antunovič (79´ Stanič), Saláta, Turňa, Brašeň, 
Majerník (59´ Struhár), Szabo, Jurčo.  (M. Kubove)

PODBREZOVAN – vydáva akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. Vychádza v párnych týždňoch v piatok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok. Šéfredaktorka: Mgr. Oľga Kleinová, 
zástupkyňa Viera Kúkolová. Redakčná rada – predseda Ing. Alena Sojková, MBA. Členovia: Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Milan Majer, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Soňa Roštárová, Ing. Martin Domovec, 
Ing. Ľuboš Ďurinďák, Ing. Anna Pavlusová, Ing. Pavel Valent ml. 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 Tlač HLP grafik, s.r.o. Registračné číslo 15. 
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Foto: I. Kardhordová

Tridsaťsedem ročný slovenský futbalista, hrajúci 
na poste ľavého obrancu, či ľavého stredopoliara. 
Futbalovú kariéru začínal v tajovskom žiackom tíme. 
Jeho prvým ligovým klubom bola FK Dukla Banská 
Bystrica (dorast, muži), v roku 1997 prestúpil do Interu 
Bratislava. Po dvoch sezónach prestúpil do bundesli-
gového klubu Bayer 04 Leverkusen, prvýkrát nastúpil 
v pohárovom zápase proti 1. FC Kaiserslautern. Stal 
sa členom reprezentačných tímov SR „18“ (2 štarty) 
a „19“ (5 štartov). Štyri góly dal v tíme „21“ (21 štartov), ktorý bol úspešný v kvalifi-
kácii - následne aj na majstrovstvách Európy, v ktorých skončil na 4. mieste. Bol aj 
členom slovenského reprezentačného tímu na Olympijských hrách v Sydney (2000). 
Nasledoval kontrakt s FC Inter Miláno (2000-2002). Pred sezónou 2002-03 podpísal 
zmluvu s AC Parma. Štyri mesiace hosťoval v anglickom klube Blackburn Rovers, s 
ktorým neskôr podpísal 3-ročnú zmluvu. Po komplikovanom zranení v r. 2006 pre-
stúpil do 1. FC Norimberg (2006-2007). Po siedmich rokoch pôsobenia v Taliansku 
a Anglicku sa vrátil do Bayer Leverkusen a v roku 2008 ohlásil koniec reprezentačnej 
kariéry. Od februára 2011 je hráčom, lídrom a tvorcom hry podbrezovského tímu, s 
ktorým sa z 3. ligy prebojovali do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. 

Sobota, 20. september 2014, Senica
Fortuna liga, 11. kolo

FK Senica – FO ŽP Šport Podbrezová 1:1 (1:1)
Góly: 31´ M. Pančík - 34´ Pillár. ŽK: 63´ a 90´ Andrič. ČK: 90´ Andrič. Pred 
1530 divákmi rozhodovali Weiss - Benko, Jenčura.
Podbrezová mala prvú väčšiu šancu už v 6. minúte, kedy Nworah našiel pred 
šestnástkou Pančíka, ale ten tesne minul brvno Šullovej brány. O prvý gól sa 
možno trochu prekvapujúco postarali hostia, keď v 31. minúte trafil krásne z vy-
še tridsiatich metrov Michal Pančík. Šulla sa po lopte síce hodil, no neúspešne 
(0:1). Senica však odpovedala veľmi rýchlo a už o tri minúty vyrovnal presnou 
hlavičkou, po rohovom kope, Róbert Pillár. Po prestávke začal byť dážď ešte 
hustejší a v tomto nečase skúsil dobrou strelou pozornosť Maťašovského 
Mazáň, ale jeho strela bola tečovaná a to zjednodušilo brankárovi hostí prácu. 
V 62. minúte mali domáci priamy kop a Hlohovský trafil v múre hráča hostí do 
ruky. Po ďalšom priamom kope sa k hlavičke dostal Piroška, ale tesne minul 
ľavú tyč. V 69. minúte mal stopercentnú šanci Kosorín, ale z blízkosti brány ju 
nepochopiteľne minul. V nadstavenom čase druhého polčasu dostal ešte čer-
venú kartu Nikola Andrič, ktorý po druhej žltej musel ísť predčasne pod sprchy. 
FK Senica: Šulla - Pavlík, Pillár, Mazáň, Chvátal - Kóňa, Hlohovský (89´ Mráz), 
Hušek, Opiela (59´ Kosorín)- Majtán, Piroška.
FO ŽP Šport: Maťašovský - Andrić, Kupčík, Minčič, Harvilko – M. Pančík, Podio, 
Kochan, Karaš (60´ Snitka) - Nworah (90´ Kožička), Vaščák (81´ Nosko).

(M. Kubove)

Vratislav GREŠKO

Dorast proti MFK Košice
FO ŽP U 19 – MFK Košice 4:1 (2:1)

Ivan Dubíny, tréner: Vyšiel nám úvod zápasu, keď v 5. min. po trestnom 
kope Hrnčiara Dobranský vsietil náš vedúci gól a v 11. min. po prieniku 
Káčeríka a prudkom centri do päťky si hostia dali vlastný gól (2:0). 
V 33. minúte prišla chyba zo strany dobre hrajúceho Hrnčiara a súper 
strelil kontaktný gól. Po druhom polčase Káčerík pripravil góly pre 
Dobranského v 52. min. i Turlíka v 60. min. V obrane hral až na jednu 
chybu spoľahlivo Hrnčiar, v strednej formácii výborne pracoval Káčerík 
a v útoku Dobranský.

MFK Košice – FO ŽP U17  0:2 (0:2)
Marek Bažík, tréner: Odohrali sme najlepší zápas v prebiehajúcej sezó-
ne, avšak stopercentne môžeme byť spokojní len so 60 minútami zápasu. 
Posledných 20 minút sme prestali hrať aktívne smerom do ofenzívy 
a zbytočne sme sa stiahli na vlastnú polovicu. V záverečných ťažkých 
momentoch zápasu nás podržala obranná formácia a brankár Čillík.

MFK Košice – FO ŽP U16  1:1 (1:0)
Jozef Mores, tréner: Vstup sme mali dobrý, v 8. min. po centri zľava 
sa do zakončenia dostal Lavrík, ktorého strelu kryl domáci brankár. Po 
chybe našej obrany v 30. minúte, keď odrazená lopta prešla stopérovi 
popod nohu a domáci hráč sa sám rútil na brankára Hrubca, ten bravúrne 
samostatný nájazd zneškodnil. Svojou nedôslednosťou sme však bran-
károm vyrazenú loptu nedokázali odkopnúť a súper následnou krížnou 
strelou prekonal výborne chytajúceho Hrubca (1:0). Po góle nasledovala 
v našich radoch neistota, stratili sme kontrolu nad zápasom. V tejto fáze 
nás podržal opäť Hrubec a svojím dôrazom platil na domácu defenzívu 
Horváth. Práve on v 75. minúte nebojácne prenikol po ľavej strane do 
domácej šestnástky a po jeho centri skóroval pohodovo Kulich (1:1). 

 V 2. kole extraligy vycestovali pod-
brezovskí kolkári na dráhy súperov. 
A družstvo sa predstavilo vo Veľkom 
Šariši, kde po výkone 3804 kolkov 
porazilo svojho súpera v pomere 

8:0. V zápase sa najlepšie darilo 
Vilmošovi Zavarkovi (667) a Ivanovi 
Čechovi (666). B mužstvo v kolkárni 
v Sučanoch zdolalo nováčika súťaže 
Sučany B (8:0). V zápase sa darilo 
Tomášovi Pašiakovi (647), Petrovi 
Šibalovi (646) a Bystríkovi Vadovičovi 
(644). Prvoligový C tím mužov doká-
zal zdolať rezervu Veľkého Šariša 
v pomere 5:3, keď cez šesťstobodo-
vú hranicu sa dostali Tomáš Dziad 
a Marek Štefančík (obidvaja zhodne 
606). D družstvo privítalo v domácej 
kolkárni Trstenú, ktorú zdolalo až 
prekvapivo jednoducho 7:1.Najlepšie 
výkony podal Ľuboš Figura, zvalil 
588 kolkov.
  V 3. kole sa kolkári predstavili opäť 
na domácich dráhach. V zápase A 
mužstva sa očakával ťažký duel s 
Interom Bratislava A. Zápas nakoniec 

skončil jednoznačne v prospech 
domácich hráčov, ktorí súperovi ne-
dali šancu a suverénne zvíťazili 8:0. 
V stretnutí najlepšie zahrali Vilmoš 
Zavarko (678) a Milan Tomka (658). 

Tomka zdolal najlepšieho hráča hostí 
Jána Jasenského (652). B družstvo 
mužov si poradilo s tímom z Veľkého 
Šariša v pomere 5:3, keď najlepšie 
sa darilo Bystríkovi Vadovičovi, ktorý 
atakoval sedemstobodovú hranicu, 
nahral 683 kolkov. Podbrezovský C 
tím v prvej lige zdolal silného súpera 
z Fiľakova 7:1. Najlepším výkonom 
sa prezentoval Ľuboš Svitek (603). 
Naše D mužstvo odohrá zápas v 
Trstenej v náhradnom termíne.
Priebežné postavenie v tabuľke - 
Extraliga muži: Podbrezová A -1. 
miesto, Podbrezová B - 3. miesto, 
1.liga východ: Podbrezová C - 2. 
miesto, Podbrezová D - 3.miesto. 
Bližšie informácie o zápasoch na 
stránke kolkárskeho oddielu: 
www.zpkolky.sk, v sekcií výsledky.

M. Kozák

Program:
27. septembra 2014

Extraliga muži
Inter Bratislava A – KO ŽP B
Inter Bratislava B – KO ŽP A 

Extraliga ženy
KO ŽP - ŠKK Trstená 

1. liga
Fiľakovo B – KO ŽP C 

KO ŽP D - Rimavská Sobota.

30. septembra 2014 
štart  Svetového pohára 
mužov v rakúskom Kobla-
chu a Európsky pohár žien 
v chorvátskom Varaždine, na 
ktorých sa predstavia aj druž-
stvá Kolkárskeho oddielu ŽP 
Šport Podbrezová. 


