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Dňa 16. septembra 2014 o 15.30 hod. vás pozývame na domáci futbalový zápas Fortuna ligy s DAC Dunajská Streda

Lis CTHZ 1600
otvára nové možnosti

Vašou prioritou 
v novoročnom 
želaní bolo plne-
nie plánovaných 
úloh hospodáre-
nia. Ako sa vám 
darí plniť toto 
predsavzatie pri 
doterajšej bilan-
cii ôsmich me-
siacov?

   - Zatiaľ sa nám darí držať plánova-
ný výsledok hospodárenia. Znepokojuje 
nás  počet zákaziek v metalurgii, ale aj 
v strojárskej výrobe od októbra do konca 
roku, čo môže negatívne ovplyvniť cel-
kový výsledok hospodárenia spoločnos-
ti za rok 2014. Snažíme sa však potreb-
né zákazky získať, vyťažiť tak výrobné 
kapacity, aby sme plánovaný výsledok 
hospodárenia splnili. Verím, že sa nám 
to podarí.
V silnej konkurencii to bez moderni-
zácie nejde a vy ste toho príkladom. 
V prvom polroku ste zavŕšili veľmi 
významnú investíciu. Priblížite nám 
ju?
   - Ak máte na mysli výrobu a mon-
táž hydraulického zapracovávacieho 

lisu CTHZ 1600 pre prevádzkareň ná-
raďovňa, ktorý bol kompletne vyrobe-
ný v ŽĎAS, a.s., tak touto investíciou sa 
nám otvárajú zákazky najmä pre auto-
mobilový priemysel, kde sú v súčasnos-
ti požiadavky zo strany zákazníka nielen 
na výrobu lisovacích nástrojov, ale aj na 
samotné skúšanie sád nástrojov pred 
ich použitím pre sériovú výrobu výliskov.
Ďalším krokom k zvyšovaniu kvality 
výroby bude nová panvová pec pre 
prevádzku metalurgie. Ako pokraču-
jú prípravy?
   - Na základe výberového konania 
bol vybratý dodávateľ První želežárská 
Kladno, s ktorým bola uzatvorená zmlu-
va o dielo. V súčasnosti pracuje dodáva-
teľ na projektovej dokumentácii, ktorá by 
mala byť hotová do konca tohto mesia-
ca. Nasledovať bude samotná realizácia 
diela, ktoré by malo byť uvedené do tr-
valej prevádzky v máji roku 2015.
Ako sa javia prognózy do konca roka 
z dnešného pohľadu?
   - Pokiaľ sa nám podarí naplniť kapaci-
tu výroby metalurgie a strojární v obdo-
bí od októbra do konca roka, tak výsle-
dok hospodárenia pre rok 2014 splníme.

O. Kleinová

Na Hrade Ľupča zazneli uplynulý víkend opäť zvuky gájd. Čítajte na 7. strane.                     F: S. Ihringová
Čo prináša nový školský rok? Čítajte na 2. strane.

F: I. Kardhordová

Zapracovávací lis CTHZ 1600 pre prevádzkareň náraďovňa bol kompletne vy-
robený v ŽĎAS, a.s.                                                                        F: J. Šindelka

S Ing. Miroslavom Šabartom, podpredsedom Predstavenstva a generálnym riaditeľom ŽĎAS a.s.
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   Školský rok 2014/15 v súk-
romných školách Železiarní 
Podbrezová otvorila 2. sep-
tembra 2014 ich riaditeľka 
Ing. Anna Pavlusová, ktorá 
na slávnostnom zhromažde-
ní privítala zástupkyňu zria-
ďovateľa - členku Predstaven-
stva ŽP a personálnu riaditeľ-
ku Ing. Máriu Niklovú, žiakov, 
rodičov a členov pedagogic-
kého zboru. 
   Riaditeľka škôl vo svojom 
príhovore spomenula prá-
ce na údržbe školy, ktoré boli 
zrealizované pred začiatkom 
školského roka. Prihovori-
la sa prvákom a informovala 
ich o nadštandardných študij-
ných podmienkach v špeciali-
zovaných učebniach s využi-
tím najmodernejšej techniky. 
Priblížila zapojenie sa škôl do 
rôznych projektov, programov 
a nezabudla upozorniť na to, 
čo nové školský rok prináša. 
Tohtoročnou zmenou pre od-
bor mechatronik je dĺžka štú-
dia, ktorá sa na základe no-

�  ANKETA  �  ANKETA  �  ANKETA  �  ANKETA  �  ANKETA  �  ANKETA  � 

Michaela AUXTOVÁ,
II. H trieda SG ŽP
- Dali sa... Aj napriek tomu, 
že to boli - dá sa povedať - 
upršané dni, som tieto prázd-
niny prežila dobre. Dva týždne 
som aj brigádovala v Lopeji 
a samozrejme, mala som  čas  
dostatočne si oddýchnuť.

Členka Predstavenstva ŽP a personálna riaditeľ-
ka Ing. Mária Niklová zaželala študentom i peda-
gógom veľa úspechov v novom školskom roku.

Foto: I. Kardhordová

Školské brány opäť otvorené
vého Štátneho vzdelávacieho 
programu skráti z päťročného 
na štvorročné. Výhoda, kto-
rú každoročne radi využíva-
jú žiaci  počas letných prázd-
nin, prednostné zaradenie na 
brigády vo výrobných zaria-
deniach zriaďovateľa,  bude 
v budúcnosti podmienená do-
siahnutými študijnými výsled-
kami. Aj v tomto školskom 
roku bude pokračovať me-
dzi študentmi obľúbená súťaž  
o najlepšiu triedu, poskytnuté 
budú motivačné štipendiá, od-
meny za prevádzkovú prax, 
prospechové štipendiá a mno-
ho ďalších zvýhodnení.  V zá-
vere privítala nových pedago-
gických pracovníkov Mgr. Ra-
doslavu Uškertovú, Ing. Martu 
Orolínovú, Svetozára Škodu, 
Mgr. Miroslavu Svinčiakovú, 
Ing. Samuela Cipciara a za-
želala im, aj študentom, veľa 
entuziazmu a tvorivých síl na 
úspešné zvládnutie školských 
povinností.

(vk)

V súkromných školách ŽP v tomto roku študuje 
447 žiakov, z toho v gymnáziu 151 a v strednej 
odbornej školy hutníckej 296

Aké boli vaše letné prázdniny? Zhovárala sa: V. Kúkolová
Foto: I. Kardhordová

Miloš FAŠKO,
IV. A trieda SSOŠH ŽP
- Tie dva prázdninové me-
siace boli  celkom v pohode. 
Bol som doma, hráva futbal 
a myslím si, že som načer-
pal dosť síl a nových zážit-
kov.

Filip SKAČAN,
IV. G trieda SG ŽP
- V júli som oddychoval, užíval 
si voľný čas, vstával som ne-
skôr, mal som vlastný program 
a dobrý relax bol aj u bratran-
ca v Čechách. Druhý mesiac, 
nakoľko som si chcel aj privy-
robiť, som brigádoval v ťahár-
ni rúr  Železiarní Podbrezová.

Miroslav KŇAZOVICKÝ,
IV. C SSOŠH ŽP
- Prázdniny boli pre mňa poho-
dové, bol som na dovolenke pri 
mori v Chorvátsku. Tento rok 
som nebol na brigáde, akosi mi 
to nevyšlo. Začínam štvrtý roč-
ník a myslím si, že bude  tro-
cha ľahší, nakoľko nám niekto-
ré predmety odpadli.

Ladislav GAVLÁK,
III. A trieda SSOŠH ŽP
- Dva mesiace som prežil 
doma, oddychoval a venoval 
sa individuálnemu tréningové-
mu procesu. Hrávam za pod-
brezovský dorast, takže to boli 
prázdniny naplnené prevažne 
futbalom. Samozrejme, že sa 
už teším na novú sezónu.

   V dňoch 9. a 10. septem-
bra sa v zasadačkách ener-
getiky a ťahárne rúr usku-

Deň pre vaše zdravie

Foto: I. Kardhordová

točnil Deň pre vaše zdravie. 
Opäť ste mali možnosť otes-
tovať sa a bezplatne získať 

dôležité informácie o svojom 
zdravotnom stave. Tohtoroč-
ný priebeh vyšetrenia bol, 
ako to potvrdia jeho účastní-
ci, jednoduchší a širokospek-
trálny. Po zmeraní tlaku na-
sledovalo vyšetrenie kvanto-
vým magnetickým analyzá-
torom, ktorý na báze delenia 
buniek magnetickými vlnami, 
robil analýzu celého organiz-
mu (261 analýz). Ako nás in-
formovala realizátorka testo-
vania Renáta Marschaleko-
vá zo ZP Dôvera, závereč-
nú správu  dostanú účastní-
ci testovania e-mailom. V nej 
nájdu odborné rady čo robiť 
pri chýbajúcich stopových 
prvkoch, či minerálnych lát-
kach pre priaznivé a zdra-

vé prostredie, potrebné pre 
správne fungovanie tela. Zá-
ujem o testovanie bol veľký, 
v priebehu dvoch dní ho ab-
solvovalo viac ako stopäťde-
siat našich spolupracovní-
kov.

(vk)

   Pre veľký záujem 
bude ZP Dôvera 
pokračovať v pod-
ujatí  Deň pre vaše 
zdravie 16. sep-
tembra v zasadač-
ke ťahárne rúr (NZ)  
a 17. septembra 
v zasadačke ener-
getiky (SZ), od 9. 
do 15. hodiny.

Na vyšetrenie
sa nahláste

u M. Krellovej,
na tel.č. 2943.
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S vedúcim valcovne bezšvíkových rúr Ing. Milanom MUTIŠOM

Na sklonku augusta sa kona-
lo v Bratislave rokovanie stre-
doeurópskej regionálnej sku-
piny Európskej federácie inži-
nierskych zväzov FEANI. Pred-
metom stretnutia bol postup pri 
realizácii najdôležitejších pro-
jektov federácie, zameraných 
na zvýšenie mobility inžinie-
rov a technikov v európskom 
priestore. V Európe je v súčas-
nosti celkový nedostatok kvali-
fi kovaných inžinierov a techni-
kov, a to hlavne v krajinách zá-
padnej Európy a Škandinávie. 

   Lavica pre peších v Podbrezovej bola obnovená naposledy pred tridsiatimi rokmi. Dôvodom bola havária. Vagón prevážajúci veľký žeriav ju v októbri 1983 zachytil a to 
si vynútilo vybudovanie nového prechodu, ktorý bol daný do užívania v roku 1984. Vlani, 23. októbra, sa začala prvá etapa obnovy. Spočívala v rekonštrukcii lavice s vý-
stavbou bezbariérového prístupu, ukončená bola 6. decembra 2013. V letných mesiacoch tohto roku, ako nás informoval J. Bystriansky, stavebný dozor rekonštrukcie, sa 
uskutočnili ďalšie dve etapy. Rekonštruovaná bola pochôdzková časť lavice a most cez železničnú trať bol prekrytý novým trapézovým plechom. Obnovené boli aj nátery 
mostovej konštrukcie. Aj keď sa počas augustovej odstávky našli nedočkavci, ktorým sa to nepáčilo, rekonštrukcia sa skončila o týždeň skôr ako bolo pôvodne plánované. 
Dnes už most slúži svojmu účelu. Pochvaľujú si najmä seniori, mamičky s kočíkmi a všetci tí, ktorým bezbariérový prístup zjednodušil prechod. Pôsobí majestátne a stal 
sa akousi architektonickou dominantou podbrezovského námestia. Snímka vľavo – pohľad spred roka a vpravo súčasnosť.                                    Text a foto: O. Kleinová

Lisovanie polotovaru v hydraulickom dierovacom lise.                                          F: A. Nociarová

Padali aj rekordy

Ako hodnotíte uplynulých 
osem mesiacov vo vašej 
prevádzkarni?
   - Uvedené obdobie hodnotím 
pozitívne. Čo sa týka plnenia vý-
robných úloh, v distribučnej vý-
robe sme vyrobili 133 554 ton 
rúr, čo je o 1 954 ton viac v po-

O zvýšení mobility inžinierov a technikov
Federácia FEANI prispieva k 
zmierňovaniu týchto nerovno-
váh zavedením udeľovania titu-
lu EUR ING (európsky inžinier) 
pre absolventov inštitúcií vyš-
šieho vzdelávania, ktoré spĺňa-
jú európske kritériá a sú zara-
dené v tzv. Indexe FEANI. Zo 
Slovenska je v indexe zarade-
ných 17 fakúlt technických uni-
verzít v Bratislave, Košiciach, 
Žiline a Zvolene. Stopätnástim 

absolventom týchto fakúlt bol 
už udelený titul EUR ING, kto-
rý im uľahčil prístup k pracov-
ným miestam v krajinách EÚ. 
Úlohou je naďalej aktualizovať 
kritériá pre zaradenie do Inde-
xu FEANI a prispôsobiť ich me-
niacim sa požiadavkám praxe. 
Ďalším projektom je vydáva-
nie európskej inžinierskej kar-
ty (ENGCard), ktorá uľahčí za-
mestnávateľom prístup k ove-

reným informáciám o odbor-
nom profi le kandidátov na inži-
nierske pracovné miesta. Vyše 
tristo kariet už bolo vydaných v 
deviatich krajinách EÚ, medzi 
ktorými ešte chýba Slovensko. 
Tretím projektom je rozšírenie 
siete agentúr pre akreditáciu in-
žinierskych študijných progra-
mov na vysokých školách pod-
ľa kritérií EUR ACE. Táto inicia-
tíva má vyrovnať rozdiely v kva-

lite inžinierskeho vzdelávania v 
Európe. Na Slovensku zatiaľ nie 
je žiadna vysoká škola akredito-
vaná na tejto úrovni, čo súvisí aj 
s nie príliš lichotivým umiestne-
ním v rebríčkoch najlepších vy-
sokých škôl sveta. Garantom 
týchto projektov na Slovensku 
je práve ZSVTS, ktorý je čle-
nom federácie FEANI. Na stret-
nutí sa zúčastnili zástupcovia 
inžinierskych zväzov z Nemec-
ka, Švajčiarska, Holandska, 
Rakúska, Slovinska a Českej 
republiky.                            (TS)

rovnaní s plánom, na predaj sme 
vyrobili 87 024 ton, o 524 ton 
viac ako sme plánovali. V tomto 
období padlo aj niekoľko rekor-
dov. Dňa 4. marca bolo vyexpe-
dovaných rekordných 756 ton rúr, 
28. apríla zmena majstra M. Do-
novala  naložila 466 ton rúr. V au-

guste zmena majstra B. Mudricha 
spracovala v úpravni rekordných 
338 ton rúr a na linke kotlových 
rúr pod vedením majsterky Z. 
Gregorovej bolo spracovaných 
4 126 ton rúr. Potešujúce je vý-
razné zlepšenie kvality v dôsled-
ku zníženia materiálových nepo-

darkov po rekonštruk-
cii zariadenia plynulé-
ho odlievania ocele a 
zmene polomeru zaob-
lenia odlievaných blo-
kov. Priaznivý je aj vý-
voj poruchovosti po jú-
novej strednej oprave, 
keď v mesiacoch júl a 
august sme vďaka níz-
kemu výskytu technologických, 
mechanických a elektrických 
porúch podkročili plánovaný li-
mit celkových prestojov trate.
Vo vašej prevádzkarni, tak 
ako v ďalších, pracovali po-
čas letných mesiacov bri-
gádnici. Boli ste s nimi spo-
kojní?
   - Počas letných mesiacov 
pracovalo vo valcovni rúr tri-
dsať brigádnikov, z toho dvad-
sať študentov Súkromnej stred-
nej odbornej školy hutníckej 
a Súkromného gymnázia ŽP 
a desať vysokoškolákov. Boli 
rozdelení do stredísk prípravy 
vsádzky, výroby lúp, výroby rúr, 
úpravne, expedície a linky kotlo-
vých rúr. Podľa vyjadrenia vedú-
cich stredísk bola s prácou bri-
gádnikov spokojnosť, prevaž-
ná väčšina z nich dokázala pl-
nohodnotne nahradiť kmeňo-
vých zamestnancov, ktorým tak 
umožnili v zvýšenej miere čer-
pať dovolenky. Na každého bri-
gádnika vypracoval majster pra-

covné hodnotenie, kto-
ré poslúži personálne-
mu odboru pri výbere 
brigádnikov v ďalších 
rokoch. 
A naši absolventi?
   - Nastúpilo k nám 
šesť absolventov, na-
koľko sú v pracovnom 
procese ešte krátko, 

s ich hodnotením ešte počkaj-
me.
Čím žijete v týchto dňoch?
   - Okrem plnenia výrobných 
úloh pripravujeme návrhy plá-
nu investičných akcií na budúci 
rok a výhľadovo do roku 2020, 
návrhy úloh technického roz-
voja a generálnych opráv val-
covne rúr. Pracujeme na opti-
malizácii mazania tŕňových tyčí 
a úpravách kalibrácie pretlačo-
vacej stolice, pripravujeme zme-
nu kalibrácie ťahovej redukovne 
s cieľom zníženia počtu kalib-
račných rád, zrušenia valcova-
nia v malom programe a elimi-
novanie vzniku polygónu pri val-
covaní hrubostenných rúr. Aktív-
ne spolupracujeme s Výskumno 
– vývojovým centrom ŽP na pre-
vádzkovom experimente overe-
nia účinnosti antioxidantu vo vý-
robných podmienkach ŽP a.s., a 
na riešení ďalších výskumných 
úloh, zaradených do plánu na 
tento rok.

O. Kleinová



PODBREZOVAN 18/2014STRANA 4

ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ � ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ � ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ � ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ

13

Otázka 13. kola
Kedy bola zrušená pozemná lanová dráha na vrch Brezová?

Súťažný text č. 13

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 od-
poveď na otázku. Kupón si vystrihnite a vypíšte údaje, aj správnu odpoveď a do desia-
tich dní od vydania pošlite do redakcie. Pravidlá umožňujú použiť trikrát náhradný ku-
pón. Na konci bude zaujímavá odmena, ktorá môže byť práve vaša.

Železiarne boli postavené v 19. sto-
ročí v lokalite, v ktorej priamo ne-
sídlilo pôvodné obyvateľstvo. Do 

nových domov a hromadných uby-
tovní sa nasťahovali ľudia z blízke-
ho i ďalekého okolia, začali vytvá-
rať novú komunitu,  závislú od žele-
ziarní. V Hroneckom komplexe pra-

covalo veľa prisťahovalcov  nemec-
kej národnosti a preto aj veľa ne-
meckých odborných výrazov pre-
šlo do slovenskej hovorovej reči. 
Keďže za rakúsko – uhorskej mo-
narchie bola úradná reč maďar-
ská, odrazil sa aj vplyv maďarčiny 
a vplyv cudzích jazykov sa preja-
vil aj v hovorovej slovenčine. Vznik-
li tak slová, ako šalanda, šiklov, ha-
lov či planier a tie tu zostali dodnes.
   Slovo „šalanda“ predstavuje bu-
dovu pre hromadné ubytovanie ro-
botníkov a vzniklo spojením saal 
– sála, dvorana a Landaufenthalt 

– pobyt na vidieku, do jedného slo-
va saallanda, naši predkovia vytvo-
rili z toho slovo šalanda.
   Podbrezovským slovom „šiklov“ 
sa vo všeobecnosti vyjadruje časť 
vrchu Brezová, kde bola pôvodne 
vybudovaná pozemná lanová drá-
ha na vývoz trosky a ďalších od-
padov zo železiarní (po 90 rokoch 
prevádzky bola 1. októbra 1966 od-
stavená). Ide o maďarský pôvod 
slova „sikló“, ktoré znamená šik-
mý výťah, pozemnú lanovku. Slo-
vo šiklov v žiadnom prípade nena-
hrádza geografi cké pomenovanie 

vrchu Brezová, ale týka sa len do-
pravného zariadenia. A tak pome-
novanie Šiklov nemá žiadne opod-
statnenie. Halda je založená na zá-
padnom výbežku vrchu Brezová. 
   Pamätníci označujú isté miesto 
vo fabrike „halov“. Toto slovo má 
maďarský pôvod a v slovenskej ho-
vorovej reči znamená prístrešok, 
stanovište posunovačov a výhyb-
károv. Podnikovú železničnú sieť 
tvorili normálnorozchodné a úzko-
rozchodné koľaje s veľkým množ-
stvom výhybiek, čo si vyžiadalo vy-
tvorenie stanovišťa pre posunova-
čov a výhybkárov, pre ktoré sa v 
podbrezovskej hovorovej reči ujal 
názov halov. Halov bol murova-
ný domček s vnútornými pôdorys-
mi zhruba 4 metre štvorcové, v kto-
rom bolo nainštalované dorozumie-
vacie zariadenie a lavičky na od-
dych. Z vonkajšej strany boli la-
vičky a stojany na prenosné za-
rážky pre zastavenie posunujúce-
ho sa vagóna. Hlavný halov stál v 
tesnej blízkosti terajšieho čela bu-
dovy ŽP Bezpečnostné služby. Asi 
80 metrov od halova juhozápadne 
stála pôvodná výhrevňa lokomotív 
s vonkajšími zásobníkmi čierneho 
uhlia a vodnou napájacou stanicou 
parných lokomotív.
   Podbrezovské slovo „planier“ sú-
visí so začiatkom výstavby žele-
ziarní a má nemecký pôvod. Zatiaľ, 
čo sa výstavba priemyselných ob-
jektov aj s robotníckymi ubytovňa-
mi – šalandami – sústredila v blíz-
kosti toku Hrona a vtedajšej miest-
nej cesty, bytové domy pre podú-
radníkov a majstrov boli vybudova-
né nad cestou vo východných sva-
hoch vrchu Brezová. Aby sa tento 
zámer mohol uskutočniť, bolo nut-
né vo svahovitom teréne vybudo-
vať zárezy a plošiny na výstavbu 
domov.
   Pre zrovnanie povrchu terénu sa 
používa v nemčine slovo „planier“ 
a keďže bolo potrebné pripraviť 
a upraviť povrch v dvoch polohách, 
vznikol horný a dolný planier. Na 
dolnom planieri bolo vybudovaných 
v súvislosti s výstavbou pudlovní 
a valcovne štrnásť domov a na hor-
nom planieri štyri domy. Na dolnom 
planieri sú v súčasnosti sústredené 
energetické prevádzky (kyslikáreň, 
elektrické rozvodne, kompenzačná 
stanica a dielne vodárov).  
   Starší obyvatelia Podbrezovej si 
možno pamätajú aj bežne používa-
ný názov „šťamproch“, ktorého pô-
vod pochádza z nemeckého jazy-
ka a v 20. – 30. rokoch 20. storo-
čia sa týmto slovom nazývala osa-
da Skalica. Keďže osada vznikla v 
blízkosti dvoch kameňolomov, ne-
meckí obyvatelia  ich volali „steib-
ruch“ Slovenské obyvateľstvo ná-
zov poslovenčilo na „šťamproch“. 
Od slova skala, ktorá sa dobývala 
v kameňolomoch, bol neskôr prijatý 
jednoduchší názov Skalica.

Z Príspevku k rozvoju Železiarní 
v Podbrezovej od Ing. J. Starkeho 
spracovala OK
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Seriál
o kvalite

Kvalita, to je aspekt, ktorý sa skloňuje v každodennom živote. Od nej totiž závisí aj náš 
úspech. Ing. Václav Kortán, špecialista systému riadenia kvality, pripravil sériu člán-
kov na túto tému.

   Už v 16. storočí môžeme za cie-
lenú aplikáciu metódy 5S považo-
vať stavbu lodí v Benátkach. V da-
nom období benátski majstri opti-
malizovali stavbu lode tak, že ju 
dokázali postaviť za niekoľko ho-
dín, konkurencii to trvalo niekoľ-
ko týždňov. Fungovalo to tak, že 
všetci remeselníci sa sústreďova-
li v lodenici, kde vedeli ihneď vyro-
biť požadovanú časť lode.
   Metóda 5S, ako ju poznáme te-
raz, bola sformulovaná 
ako súčasť Toyota Pro-
duction System (TPS). 
Vymyslel ho Taiichi Ohno 
(1912 –1990) v Toyote  
po 2. svetovej vojne v Ja-
ponsku,  ako východisko 
z krízy automobilky Toyo-
ta, ktorá bojovala o svo-
ju existenciu na trhu. Vy-
chádzal  z predpokladu, že čas, 
ktorý pracovníci venujú  hľada-
niu pomôcok, náradia, prípravkov 
a podobne,  možno investovať do 
produktívnejších činností.  Z Ja-
ponska sa metóda postupne do-
stala do USA, aj do Európy. Cie-
ľom metódy je udržiavať na pra-
covisku iba to, čo je tam potreb-
né a na miestach, ktoré sú na to 
určené. Zlé podmienky na praco-
visku umožňujú vznik, či nárast 
všetkých druhov strát. Patria sem 
zbytočné pohyby,  z dôvodu vy-
hnutia sa prekážkam, straty času 
pri hľadaní potrebných položiek, 
oneskorenia z dôvodu zlej kva-
lity, porúch zariadení a iných ne-
zhôd. Podnik bez strát môže rých-
lejšie a bezpečnejšie vyrábať vý-
robky vysokej kvality,  pri nízkych 
nákladoch. Tento prístup je zalo-
žený na zvýšení samostatnos-
ti zamestnancov, na tímovej prá-
ci a vedení ľudí. Metodika má zá-
kladných 5 krokov, ktoré nesta-
čí len zrealizovať, ale ich aj ne-
ustále opakovať a zdokonaľovať!
   Vlastné označenie metódy 5S 
je tvorené začínajúcim písme-
nom S, s piatimi japonskými 
slovami, označujúcimi jednotli-
vé kroky: 
Seiri - Separovať - vytriedenie a 
odstránenie nepotrebného na pra-
covisku, 
Seiton - Systematizovať - vizuál-
ne usporiadanie všetkých potreb-
ných vecí na pracovisku, 
Seiso - Stále čistiť - vyčistenie a 
upratanie pracoviska,  
Seikutsu - Štandardizovať - vy-
tvorenie štandardov, ktoré napo-
máhajú udržiavať dosiahnutý stav,  
Shitsuke - Sebadisciplína - vy-
lepšovanie a dodržiavanie vytvo-
rených štandardov. 
   1. SEIRI - cieľom je oddeliť po-
trebné a nepotrebné veci. Tie ne-
potrebné oddeľte a odstráňte z 
pracoviska. Premýšľajte o tom, čo 
a ako je vlastne používané,  a ako 
často potrebné. Na základe tejto 

Metóda 5S
   Jednou zo základných metód využívaných v systéme ria-
denia kvality je metóda 5S.  Aj keď priamo neovplyvňuje 
kvalitu, zlepšuje pracovné podmienky a organizáciu práce 
na pracovisku, ktoré majú na kvalitu priamy vplyv. V Japon-
sku  metodiku 5S používajú veľmi dlho. Väčšina Japoncov 
chápe 5S nielen ako zlepšovanie fyzického prostredia pra-
covísk, ale aj ako spôsob zlepšovania procesu myslenia. 

zásady si urobte poriadok na pra-
covisku. Ideálne je aspoň raz za 
mesiac skontrolovať dodržiavanie 
tejto zásady. 
2. SEITON - zmyslom tohto slova 
je  umiestiť potrebné a používa-
né veci tak, aby mohli byť jedno-
ducho a rýchlo použité, tzn. že by 
ste mali bližšie umiestniť častej-
šie používané veci. Jasne označ-
te ich umiestnenie, aby každý ve-
del, kde a čo je. Dbajte i na bez-

pečnosť ich uloženia a 
zohľadnite aj špeciál-
ne vlastnosti (citlivosť na 
vlhkosť, svetelné žiare-
nie, teplotu, atď.). Miesta 
pre uloženie nezhodných 
výrobkov alebo odpadu 
musia byť blízko, aby sa 
skrátil čas neproduktív-
nej manipulácie.

3. SEISO - znamená udržiava-
nie čistoty na pracovisku a v jeho 
okolí. Vhodné je stanoviť zodpo-
vednosť konkrétnych pracovníkov 
za upratanie, resp. za poriadok. 
V rozdeľovaní práce musíme byť 
spravodliví, aby sa predišlo zby-
točným nezhodám a ukrivdeniu. 
4. SEIKETSU - Štandardizácia,  
znamená neustále a opakova-
né zlepšovanie organizácie prá-
ce, usporiadanie pracoviska a čis-
toty na pracovisku. Ide o prehľad-
nosť pracoviska (všetko má svo-
je miesto a je dostupné),  o upra-
venosť pracovníkov (vhodný pra-
covný odev, obuv, atď.),  ich hy-
gienu (napr. používanie znečis-
tených alebo znehodnotených 
OOPP zvyšuje pravdepodobnosť 
kožných chorôb). Ďalším cieľom 
je zlepšiť pracovné prostredie, 
aby bolo možné pracovať rýchlo, 
kvalitne a efektívne. Tu je už nut-
né využívať tzv. visual manage-
ment,  t.j. vizualizáciu požadova-
ného stavu a vyznačenie kľúčo-
vých miest.
5. SHITSUKE - pri dodržiava-
ní zásad 5S je veľmi dôležitá dis-
ciplína. Príkladom musia ísť hlav-
ne vedúci pracovníci. Všetci za-
mestnanci musia byť oboznáme-
ní so zásadami 5S a s fi remnými 
pravidlami. Nakoľko opakovanie  
je matka múdrosti, určite prospe-
je opakovanie školení a v rámci 
nich porovnávanie stavu pred za-
vedením, súčasný a cieľový stav. 
Týmto spôsobom je možné vytvo-
riť vhodné návyky u starších pra-
covníkov a u novoprijatých je nut-
né budovať ich už od ich prvého 
nástupu na pracovisko. 
   Základným problémom zavá-
dzania metódy 5S v našich kli-
matických podmienkach je národ-
ná mentalita. Všetky metodiky na 
zavedenie 5S sú vypracované pre 
japonskú (ázijskú) mentalitu. Ja-
ponci sú ako mravčeky, usilovní, 
pracovití, úctiví, dodržujú pravi-
dlá a vzájomne spolupracujú. Sú 

ale  netolerantní,  a nestarajú sa 
jeden o druhého. Pri práci odsúva-
jú svoju identitu do úzadia. Všetci 
sa jednotne stotožnia a usilujú sa 
o spoločné dosiahnutie stanove-
ného cieľa. Ich pracovné tempo 
stanovujú tí najlepší. 
   Naproti tomu sú Slováci síce usilov-
ní, pracovití, ale starajú sa navzájom 
o seba, vzájomne si pomáhajú a aj 
keď si to neuvedomujú,  sú k sebe 
mimoriadne tolerantní. Svoje pra-
covné tempo prispôsobujú slabým 
a neradi sa podriaďujú novým pra-
vidlám. Pri práci v kolektíve dosa-
hujú rovnaké a pri dobrom vede-
ní aj oveľa lepšie výsledky ako Ja-
ponci. Ale vždy si uchovávajú svo-
ju identitu a individualitu a dajú sa 
prirovnať k včeličkám. Zavedenie 
metódy 5S, predstavuje určitú po-
čiatočnú prekážku - nové pravidlá,  
na ktoré si kolektív musí zvyknúť. 
Keď postavíte do cesty prekážku 
mravčekom -  tie ju preskúmajú,  
nájdu vhodnú cestu, rýchlo si na 
ňu zvyknú a pokračujú vo svojej 
obvyklej práci. Keď postavíte do 
cesty prekážku včeličkám - určite 
budete mať o zábavu postarané, 
kým si na ňu zvyknú a budú po-
kračovať vo svojej obvyklej práci.  
Jednoducho povedané, keď me-
todicky (spoza stola) zavediete 5S 
dostanete pracovisko do stavu, že 
nikto nevie nič nájsť, všetci hun-
drú ako choré vrany, motajú sa 
tam ako muchy po mliečniku a ak 
sa im čo len trochu umožní, začnú 
nové pravidlá ignorovať a okamži-
te vracajú pracovisko do pôvodné-
ho stavu.
  Jediná možnosť ako sa týmto 
problémom vyhnúť, je budovať 
5S reverzným chodom, t.j. využiť 
doterajšie návyky a postupne ich 
vylepšovať, čím sa posledná eta-
pa Shitsuke (vylepšovanie a dodr-
žiavanie vytvorených štandardov)  
stane prvou a Seiri (vytriedenie a 
odstránenie nepotrebného na pra-
covisku)  poslednou.

Postup je nasledovný:
Všetci zamestnanci sa vhodnou 
formou oboznámia s princípom 
a účelom metódy 5S. Ako veľmi 
efektívne sa v takýchto prípadoch 
ukázalo prehrávanie prezentácií 
a videosekvencií  zaoberajúcich 
sa danou problematikou na veľko-
plošných obrazovkách v priesto-
roch, kde sa zamestnanci urči-
tý čas zdržujú, ale nevykonávajú 
prácu. Napríklad: čakanie na stra-
vu, výdaj materiálu a pod. Vedúci 
zamestnanci si pospytujú svedo-
mie a začnú isť príkladom. Začnú 
u seba a svojich podriadených 
pestovať základné návyky a dis-
ciplinovanosť. Budú dbať, aby 
sa v novoprijatých zamestnan-
coch tieto návyky budovali už od 
ich prvého nástupu na pracovisko.
   Na základe zaužívaného systé-
mu sa vytvorí štandardizácia pra-
coviska.  Po dosiahnutí uspokoju-
júceho stavu sa vytvoria štandar-
dizačné listy pracovísk a zariade-
ní, v ktorých je zdokumentovaný 
požadovaný stav. Organizovanie 
práce, usporiadanie, čistota a pre-
hľadnosť pracoviska  musia byť 
podriadené zabehnutému systé-
mu a návykom. Ako náhle si za-
mestnanci na stanovený štandard 

zvyknú, začneme meniť a zlep-
šovať pracovné prostredie do po-
žadovaného stavu a vyznačovať 
kľúčové miesta s cieľom - umož-
niť plynulejšiu a tým aj rýchlejšiu, 
kvalitnejšiu a efektívnejšiu prá-
cu. Podrobne sa zmapuje a zdo-
kumentuje pracovisko, popíše-
me činnosti jednotlivých zamest-
nancov. Označíme úložné miesta 
a vytvoríme matice zodpovednos-
ti, v ktorých sa určí zodpovednosť 
konkrétnych pracovníkov za upra-
tanie, resp. za poriadok v jednot-
livých úsekoch pracovísk a zaria-
deniach, a vypracujeme jednodu-
chý,  ale účinný postup pre prípad 
zistenia nezhody s požadovaným 
stavom. Po zžití sa s predchádza-
júcimi etapami, začneme prehod-
nocovať umiestnenie potrebných 
veci tak, aby mohli byť jednodu-
cho a rýchlo použité. Pričom be-
rieme ohľad na ich využiteľnosť 
a potrebnosť,  čím znížime množ-
stvo vydaného náradia a skrátime 
čas potrebný na jeho dosiahnutie. 
Rovnako  prehodnotíme miesta 
pre uloženie nezhodných výrob-
kov a odpadu, aby sa skrátil čas 
neproduktívnej manipulácie. Filo-
zofi a je jednoduchá - kľúč č.13 ne-
budem vydávať každému zamest-
nancovi, ktorý ho potrebuje na na-
stavenie stroja, ale pridelím ho do 
inventára tohto stroja a každému 
z týchto zamestnancov pridelím 
zodpovednosť za tento kľúč. Vý-
sledkom je, že každý zamestna-
nec má kľúč, ktorý potrebuje pri 
svojej práci a ja som namiesto 
štyroch doteraz používaných kľú-
čov,  potreboval len jeden. A ak sa 
tento kľúč stratí, zaplatí ho ten, kto 
ho stratil alebo jeho stratu nezistil. 
V prípade, že sa kľúč opotrebuje,  
jednoducho ho vymeníme. V po-
slednej fáze už len z pracoviska 
odstránime nepotrebné veci a v 
rámci plnenia ostatných pracov-
ných úloh budeme na všetkých 
úrovniach riadenia neustále a dô-
sledne vykonávať kontroly dodr-
žiavania zásad metódy 5S. 
   Z pohľadu externého audítora 
je zabezpečenie dodržiavania zá-
sad metódy 5S základným orien-
tačným prvkom pri hodnotení sys-
tému kvality. Pričom jeho logika je 
neúprosná a vychádza z jednodu-
chej postupnosti. Ak niekto nie je 
schopný zabezpečiť funkčnú jed-
noduchú metódu 5S,  nemôže 
udržať funkčný zložitý systém ria-
denia kvality.
   Základné vizualizačné nástroje 
metódy 5S:
- matica zodpovednosti, 
- štandardizačný list pracoviska,
- štandardizačný list výrobného 
zariadenia.  
   V Železiarňach Podbrezová je 
základným dokumentom pre za-
vedenia a udržiavanie metódy 
5S smernica číslo S 322 „Kon-
trola výrobných zariadení, odo-
vzdávanie zmien a uplatňovanie 
metódy 5S“, z ktorej sú defi no-
vané tri základné dokumenty:
● matica zodpovednosti je do-
kument,  v ktorom je pre urče-
né pracovisko,  v rámci jednotli-
vých stupňov riadenia, resp. vy-
konávania profesie,  určená zod-
povednosť a spoluzodpovednosť 
za udržanie požadovaného sta-

vu daného zariadenia, úložného 
miesta, rajónu alebo ostatných 
priestorov a vykonávanie kontro-
ly. V riadku je výpis výrobných 
zariadení, úložných miest, plôch, 
skladov a iných objektov nachá-
dzajúcich sa na danom pracovis-
ku. V stĺpci je výpis zamestnan-
cov pracujúcich na danom praco-
visku. Ich vzájomná závislosť je 
určená značkou v prieniku stĺpca 
a riadka,    
● štandardizačný list pracovis-
ka obsahuje schému pracoviska 
s jasným vyznačením umiestne-
nia jednotlivých zariadení, úlož-
ných miest, kancelárií, rajónov 
a ostatných priestorov nachádza-
júcich sa v danom pracovisku  v 
ich požadovanom stave, spolu 
s vyznačením kľúčových miest. 
Každý takýto objekt alebo ich sku-
pina, má pridelené číslo. Na štan-
dardizačnom liste sú zároveň, fo-
tografi e s popisom a zobrazením 
požadovaného stavu. Jednotlivé 
fotografi e sú označené číslami, 
aby ich bolo možné priradiť k ob-
jektom v schéme. 
   V štandardizačnom liste praco-
viska sa výrobné zariadenia zo-
brazujú len informatívne, pretože 
majú vlastné štandardizačné listy. 
Kľúčové miesta sú miestami, kto-
ré sú potenciálne rizikové a v rám-
ci vykonávania kontrol nesmú byť 
v žiadnom prípade vynechané,
● štandardizačný list výrobné-
ho zariadenia obsahuje fotogra-
fi e kľúčových miest zariadenia so 
zobrazením požadovaného sta-
vu. Štandardizačný list je mož-
né vytvoriť podľa potreby pre rôz-
ne objekty,  ako sú - sklad, labo-
ratórium, kanceláriu alebo akýkoľ-
vek ľubovoľný priestor.  Štandardi-
začný list výrobného zariadenia je 
umiestnený na zariadení, najlep-
šie pri ovládacom pulte.  
   Matica zodpovednosti, štandar-
dizačný list pracoviska a štandar-
dizačný list výrobného zariadenia 
sú verejnými dokumentmi a bývajú 
umiestnené na miestach určených 
na vizualizáciu metódy 5S.
   TPS defi nuje, v porovnaní s na-
šimi predpismi, aj nezhodu s po-
žadovaným stavom a jej riešenie. 
V praktickom živote to znamená, 
že ak dôjde k zisteniu nezhody, je 
zamestnanec, ktorý nezhodu zis-
til,  povinný zapísať ju do denní-
ka výrobného zariadenia a bezod-
kladne ju nahlásiť priamemu nad-
riadenému. Nadriadený je povin-
ný nezhodu zdokumentovať, za-
bezpečiť jej odstránenie a vyko-
nať príslušné personálne opatre-
nia. Náklady spojené s odstraňo-
vaním nezhody uhradí zamestna-
nec, ktorý nezhodu spôsobil alebo 
zamestnanec, ktorý nezhodu ig-
noroval a neohlásil ju - aj napriek 
tomu, že na danom zariadení pra-
coval. Ak sa nezistí, ktorý zamest-
nanec nezhodu spôsobil, náklady 
spojené s jej odstraňovaním uhra-
dí riadiaci zamestnanec, ktorý je 
v matici zodpovednosti povere-
ný kontrolou. V skutočnosti však 
takéto prehrešky prakticky nee-
xistujú. Vo všeobecnosti sa nie-
čo také považuje za osobné zly-
hanie a hanbu nielen pre dotyčné-
ho zamestnanca, ale aj pre jeho 
celú rodinu.
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Jedálny lístok
15. - 21. 9. 2014

Jedálny lístok
22. - 28. 9. 2014

Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, 
cesnaková s haluškami, pe-
čivo.
● Plnená paprika, knedľa ● 
Kuracie prsia s horčicou, ryža, 
šalát ● Važecká pochúťka, ze-
miakové placky ● Šalát mace-
dónsky s tofu, pečivo ● Peče-
ná ryba s bylinkami, mexická 
zelenina ● Šúľance s makom 
● Celozrnná bageta syrová ● 
Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: terchovská, rascová 
s vajcom, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľova-
ný, zemiaková kaša, čalamá-
da ● Kuracie stehno s kuriat-
kovou omáčkou, cestovina ● 
Zemiakovo-bryndzové pirohy 
so slaninou ● Bulharský šalát 
s bravčovým mäsom, pečivo 
● Hubové rizoto, uhorkový ša-
lát ● Šišky s džemom, kakao 
● Bageta moravská ● Pečené 
kačacie stehno, pečivo.

Streda
Polievky: hovädzia s pečeňo-
vými haluškami, šurdica, pe-
čivo.
● Morčacie prsia na hrášku 
so šampiňónmi, ryža, šalát ● 
Bravčový guláš segedínsky, 
knedľa ● Štefanská sekaná 
pečienka, zemiakový prívarok, 
chlieb ● Pikantný syrový ša-
lát, pečivo ● Cestoviny s bro-
kolicou a smotanovou omáč-
kou ● Plnené rožky tvarohové, 
kakao ● Bageta s kuracím mä-
som ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: furmanská, krupico-
vá so zeleninou, pečivo.
● Hovädzia pečienka milán-
ska, cestovina ● Vyprážaný 
kurací rezeň furmanský, ze-
miaková kaša, uhorka ● Kluž-
ská kapusta ● Šalát parížsky, 
pečivo ● Zapekaný bravčový 
rezeň so syrom, zeleninová 
obloha ● Ryžový nákyp s ovo-
cím ● Bageta s pikantným mä-
som ● Pečená bravčová krko-
vička, pečivo.

Piatok
Polievky: slovenská hubová, 
hrachová so salámou, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Bravčový rezeň prí-
rodný, ryža, šalát ● Vyprážaná 
treska plnená brokolicou a sy-
rom, zemiaky, šalát ● Lahôd-
kový šalát, pečivo ● Kuracie 
prsia s plnkou, zeleninová ob-
loha ● Buchty na pare s nute-
lou, maková posýpka, kakao ● 
Bageta Gurmán ● Ovocný ba-
líček.

Sobota
Polievka: mexická, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, ze-
miaky ● Bravčové stehno bra-
tislavské, cestovina ● Bageta 
Apetito.

Nedeľa
Polievka: horácka, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ● 
Hovädzia roštenka portugal-
ská, ryža, šalát ● Bageta sa-
lámová so šalátom.

   V dňoch od 27. do 31. au-
gusta 2014 sa v našom regió-
ne konal 25. ročník medziná-
rodnej súťaže Pohár Podbre-
zová 2014 v balónovom, zá-
vesnom lietaní a paraglidingu, 
pod záštitou obcí Podbrezová 
a Bystrá, v spolupráci so Žele-
ziarňami Podbrezová a.s.
   Za účasti jedenástich po-
sádok teplovzdušných baló-
nov z Maďarska, Česka a Slo-
venska, sa na prvom mies-
te umiestnil viacnásobný maj-
ster Európy a Maďarska Zol-
tán Németh, na druhom mies-
te Marian Hraňo - ŽP Šport, 
a.s., Podbrezová. Tretia skon-
čila Anna Nociarová, tiež ŽP 
Šport, a.s., Podbrezová. Maj-
strom Slovenska 2014 sa stal 
Marián Hraňo, vicemajstrom - 
na 2. mieste - Anna Nociarová 
a tretí skončil Pavol Gomboš - 
všetci sú pilotmi ŽP Šport, a.s., 
Podbrezová.

- sú bohatým zdrojom vitamínu C, 
magnézia, vitamínu A, vitamínu 
K, karoténu a vlákniny, polyfeno-
lových antioxidantov. Obsahujú 
kyselinu citrónovú, jablčnú, ben-
zoovú a šťaveľovú, magnézium, 
kalcium, mangán, fosfor a sodík,

Pondelok (sviatok)
Polievka: zeleninová s raj-
baničkou, pečivo.
● Detvianska nátura, opeka-
né zemiaky, uhorka ● Hovä-
dzie fi lé kopaničiarske, tar-
hoňa, šalát.

Utorok
Polievky: držková, kelová 
s ryžou, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, 
zeleninová ryža, kompót ● 
Bravčové stehno na smo-
tane, knedľa ● Zemiakové 
knedličky s údeným mäsom, 
kapusta ● Šalát vitamínový 
s jablkami, pečivo ● Plnené 
hovädzie mäso, zelenino-
vá obloha ● Lievance s dže-
mom ● Celozrnná bageta 
syrová ● Vyprážaný bravčo-
vý rezeň, pečivo.

Streda
Polievky: boršč s mäsom, 
roľnícka, pečivo.
● Sekaný rezeň z bôčika, 
zemiakový šalát s majoné-
zou ● Goralská pochúťka, 
cestovina ● Džuveč z brav-
čového mäsa, uhorka ● 
Pestrý cestovinový šalát ● 
Losos na masle, dusená ze-
lenina ● Zapekané palacin-
ky s tvarohom  ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Ovoc-
ný balíček.

Štvrtok
Polievky: hŕstková, frank-
furtská, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, 
červená kapusta, knedľa 
● Hovädzí guláš mexický, 
ryža, šalát ● Pizza zeleni-
nová so salámou ● Hydino-
vý šalát, pečivo ● Špenáto-
vé halušky s tvarohom, za-
kysanka ● Zemiakové kned-
ličky s nutelou, maková po-
sýpka ● Bageta Gurmán ● 
Vyprážané kuracie stehno 
v cestíčku, pečivo.

Piatok
Polievky: stupavská zabíjač-
ková, mrkvová s pórom, pe-
čivo.
● Plnený bravčový závitok, 
tarhoňa, šalát ● Vyprážaný 
syr s bielou plesňou, zemia-
ky, tatárska omáčka ● Ba-
raní guláš, halušky ● Me-
xický šalát, pečivo ● Zape-
kaný baklažán s hydinovým 
mäsom a zeleninou ● Duká-
tové buchtičky s vanilkovým 
krémom ● Bageta moravská 
● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: gulášová, pečivo.
● Morčacie mäso na les-
ných hríboch, ryža, šalát ● 
Hovädzia pečienka svieč-
ková, knedľa ● Bageta s pi-
kantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: šošovicová kyslá, 
pečivo.
● Jelenie ragú s brusnica-
mi, cestovina ● Vyprážaný 
bravčový rezeň, zemiaky, 
uhorka ● Bageta Apetito.

Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska 2014
v lietaní na teplovzdušných balónoch

Jeseň a zdravie
Prichádza jeseň a ak si chcete 
posilniť imunitný systém, vhodné 
je očistiť si organizmus od škod-
livín. Dôležitou súčasťou posil-
ňovania obranyschopnosti je po-
hyb, ktorý prospieva aj k účin-
nejšiemu odvádzaniu škodlivín 
z tela. Ak pravidelne športujete, 
spaľujete efektívnejšie tuk a aj 
vaše črevá fungujú lepšie. Toxíny 
sa navyše vyplavujú v pote, kto-
rý z tela vylučujeme. Pri športe je 
dôležité dbať na dostatočný prí-
sun tekutín. Počas očistnej kúry 
by ste si okrem toho mali urobiť 
čas na seba a relaxovať. Unik-

Jedzte brusnice

nete tak každodennému stresu, 
ktorý môže byť spúšťačom naj-
rôznejších chorôb. Každoden-
nou súčasťou vášho života by sa 
mal stať ničím nerušený a dosta-
točný spánok. K detoxikácii patrí 
okrem pravidelného pitného re-
žimu aj zabezpečenie odporúča-
ných dávok vitamínov a minerá-
lov. Tie totiž prispievajú k správ-
nemu fungovaniu tela a posilňu-
jú vašu imunitu. V jesennom ob-
dobí je dobré zaobstarať si zdroj 
zinku, ktorý účinne zabraňuje roz-
množovaniu vírusov. Jeho nedo-
statok môže navyše viesť k po-

malému hojeniu rán, zhoršova-
niu pamäti a poruchám zmyslov. 
Vhodný je v kombinácii s vitamí-
nom C, ktorý je jedným z najsil-
nejších prírodných antioxidan-
tov. Slúži ako ochrana proti star-
nutiu, pozitívne ovplyvňuje hladi-
nu cholesterolu a chráni pred zá-
palmi hrubého čreva. Pečeň čis-
tí  organizmus. Ak je zanesená to-
xínmi, nedochádza k správnemu 
tráveniu a pečeň nefunguje napl-
no pri očiste tela. Počas detoxiká-
cie je teda vhodné vyvarovať sa 
alkoholu, kofeínu, tučných jedál, 
ostrého korenia a bielej múky. Vo 
svojom jedálničku by ste mali dať 
prednosť ovociu, zelenine a rôz-
nym bylinným čajom.

- obsahujú veľmi veľa antioxidač-
ne pôsobiacich látok, ktoré chrá-
nia bunky pred voľnými radikál-
mi, 
- používajú sa ako prostriedok k 
prevencii zápalu močových ciest 
spôsobeného baktériou Escheri-
chia coli. Pravidelným užívaním 
brusníc klesá riziko tohto ochore-
nia až o 50 percent,
- obsahujú zhustené triesloviny, 

ktoré sú schopné zabrániť priľnu-
tiu baktérii spôsobujúcich infek-
cie na bunkách močového ústro-
jenstva. 
- látky obsiahnuté v brusniciach 
chránia aj pred infekciami v iných 
častiach tela, napríklad v žalú-
dočnej sliznici, ústnej dutine a 
pod.,
- pôsobia priaznivo aj pri chrípke 
a nachladnutí.



„Odišiel od nás ako krásny deň, nepovedali sme si ani 
zbohom, už neprídem. Ty si tak skoro odišiel a veľa sme 

si chceli povedať. Verím, že sa raz stret-
neme a všetko si povieme.“ 
Dňa 4. septembra sme si pripomenu-
li piate výročie úmrtia nášho milované-
ho manžela, otca, starého otca a príbuz-
ného

Vojtecha VAJCÍKA z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka,
deti a vnúčik Filipko

... 
Dňa 20. septembra uplynie päť rokov od-
vtedy, ako nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec a starý otec

Vladimír KÁMEN z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

S láskou a úctou spomíname

...
Dňa 14. septembra uplynuli štyri roky odvtedy, ako 
nás navždy opustil milovaný otec, starý 
a prastarý otec

Domik HANES z Brezna .
S láskou a úctou spomínajú

dcéry Jana a Eva s rodinami

Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom, bývalým spolupracovníkom a zná-
mym za účasť na poslednej rozlúčke 
s našim milovaným manželom, otcom 
a starým otcom

Jozefom ROCHOCKÝM
z Podbrezovej,

ktorý nás opustil po tragickej autonehode 21. augusta.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými 
ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Dychovej hudbe 
ŽP ďakujeme za dôstojnú rozlúčku.

Manželka, syn Mirko s rodinou,
dcéra Erika s rodinou

Poďakovanie
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septembrovým

Spomienky

Odchod do dôchodku
v auguste

Inzertná služba

Ďakujem

Pracovné jubileá
45-ročné

Dušan GRÍSNIK
Jozef LATINÁK
Jozef LEITNER
Ján MICHALČÍK
Jozef SLABÉNI
Anton ŽIVČÁK

40-ročné
Ľubomír ISKRA
Emil JANČIAR

Jozef KAMENSKÝ
Ľubomír KLEMENT

Jaroslav KOSTELNÝ
Jaroslav KUPEC

Jozef MESIARKIN
Milan RIDZOŇ

Milan SCHVARZBACHER
Jozef SCHWARZBACHER

Ľubica TRAJTEĽOVÁ
Milan TŔNIK

35-ročné
Pavol BELLA

Miroslav BERAXA
Kamil BOHÁČIK
Peter BROZMAN

Ján CIBUĽA
Ján DAXNER

Vladimír DEMIAN
Anna ĎURČÍKOVÁ

Dušan GRÁFIK
Jaroslav HARVANKA

Milan KAMENSKÝ
Ján KŇAZÍK

Slavomír KOZA
Milan KRAMLA

Ján LIGAS
Taťjana MUTIŠOVÁ

Juraj SCHMIDT
Ján SNAČKO

Ľubomír ŠÁRIK
Miroslav ŠKODA
Ľubomír TIŠTIAN

Jozef VLČEK
Peter VOJTAS

30-ročné
Pavel BELKO

Janka BELKOVÁ
Anna BERČÍKOVÁ

Ing. Alena BETKOVÁ
Peter BUKOVSKÝ

Peter ČIEF
Marek DAXNER

Ing. Pavel FAŠKO
Ján HALAJ

   Pestrý program festivalu gajdoš-
skej hudby za podpory Železiarní 
Podbrezová a.s otvorila krátkym ďa-
kovným príhovorom džezová inter-
pretka, šansoniérka a hlavná organi-
zátorka festivalu RNDr. Jana Orlická. 
V priebehu troch festivalových dní 
hradné nádvorie zaplnili rôzne typy 
vynikajúcich hudobníkov z viacerých 
krajín. Medzi najvýraznejšie osob-
nosti, ktoré svojou hudbou - pravým, 
dynamickým, balkánskym folklórom 
a zaujímavými hudobnými nástrojmi 
zaujali návštevníkov festivalu,  patrila 
mimoriadne populárna kapela z Ma-
cedónska Stefche Stojkovic band. 
V prvý deň festivalu mali návštevní-
ci možnosť oboznámiť sa aj so zvuk-
mi pravých stredovekých nástrojov, v 
podaní vynikajúcich pražských muzi-
kantov z  Rožmberskej kapely.
   Sobotňajší program galakoncer-

Dychový orchester Železiarne Pod-
brezová prijal pozvanie na festival 
v maďarskom Tótkomlósi, ktorý sa 
konal 14. – 17. augusta. Zúčastni-
li sa ho zástupcovia dychoviek z nie-
koľkých krajín Európy - Poľsko, Es-
tónsko, Nemecko, Rumunsko, Ma-
ďarsko a Slovensko. Do Tótkomó-
sa sme pricestovali v poobedňajších 
hodinách, kde nás nielen s progra-
mom pobytu oboznámila sprievod-
kyňa Katka. Na druhý deň nasledo-
valo vystúpenie v Békéscsabe, kto-
ré bolo spojené aj so súťažou. Kaž-
dý večer bol v Tótkomlósi program, 
v ktorom ako prvé vystupovali dycho-
vé orchestre, nasledovali maďarské 
kapely a nechýbala diskotéka. V so-
botu dopoludnia sa niektorí z nás zú-
častnili pečenia palaciniek, poobede 
nasledoval pochod všetkých dycho-
vých orchestrov mestom Tótkomlós, 
v ktorom každý orchester zahral svo-
ju hymnu. Prispeli sme aj do večer-
ného programu, kde sme pod di-
rigentskou taktovkou Mgr. Richar-
da Bundu zahrali skladby, ako napr. 
Jaj cica (sólo spev Mgr. Róbert Hla-
váčik). Diváci s nadšením prijali túto 

Pavol SIDOR.
V mene vedenia Železiarní 
Podbrezová a.s. mu ďakuje-
me za odvedenú prácu a do 
ďalších rokov života praje-
me veľa slnečných dní.

Ďakujem Ing. Vladimíro-
vi Sotákovi ml. a Nadácii 
Železiarne Podbrezová za 
morálnu i fi nančnú pomoc 
počas mojej choroby.

Slavomír Kondelčík, ŽP 
Bezpečnostné služby, s.r.o.

Predám 2 - izbový priestranný byt vo Valaskej. Nachádza sa 
na II. poschodí, 2 balkóny, podlahová plocha 56 m2, byt. dom 
čiastočne rekonštruovaný. Cena 20 tis. eur.
Kontakt: 0908 036 291.

...
Predám 1 - izbový byt na Štiavničke.
Kontakt: 0903 687 913

Zdeno HLÁSNIK
Slavomír HUSENICA

Igor KAMOĎA
Peter KORDULIČ
Jozef KUČERÁK

Zuzana KUPCOVÁ
Pavol KUPEC

Anna LIBIČOVÁ
Roman LONGAUER
Stanislav PATRÁŠ

Alena PATRÁŠOVÁ
Peter PEREGRÍN

Jozef PETRÁŠ
Vladimír POTANČOK

Roman ŠTELLER
Pavol ŠTRBA

Vladimír ŠVANTNER
Maroš VAŇO

Radoslav VOJTEK

25-ročné
Ines BALLOVÁ
Pavol BABIAK

Bc. Zuzana GREGOROVÁ
Katarína JUHANIAKOVÁ

Vladimír KLINCKO
Zuzana LEITNEROVÁ

Marek NÁTHER
Aleš NÚTER

Marian PANČÍK
Stanislav ŠTULRAJTER

Ján VALIGURA
Vladimír VESEL

Ing. Viera VONDERČÍKOVÁ

20-ročné
Ľubomír HLÁSNIK

Roman LONGAUER
Pavol TURŇA

Miroslav VOLOŠÍN
Patrik ZAPLATÍLEK

Životné jubileá
Katarína ČIEFOVÁ
Ing. Ivan JAKUBEC
Marian KOVÁČIK
Ladislav NOVÁK

Milan POPROVSKÝ
Ivan CHUDÍK

Peter JAKUBEC
Jaroslav KOCÚR
František MÓRO

Juraj VRÁB
Milan ADAMČÍK
Pavol BABČAN

Ján ĎURČO
Milan KVIETOK

Ing. Milan PODKONICKÝ

Na festivale v Maďarsku

skladbu a k spevákovi sa postupne 
pridávali. Nasledovali ďalšie skladby 
- Horehronie, Pár nôt, Kabaret, kto-
ré ozvláštnila svojim spevom Martina 
Škantárová. Zazneli aj orchestrálne 
skladby Holiday in Rio, The Beatles, 
Od Hrona a ďalšie. V posledný deň  
sme vystúpili na ďalších podujatiach. 
Jedným z nich bol Gastro deň, kde 
sme účastníkom spríjemnili ochut-
návku rôznych jedál a v našom záve-
rečnom vystúpení sme hrali pod sta-
nom. Odzneli rôzne piesne, ako na-

príklad sólo pre dva klarinety Klarine-
tový galop, v podaní Veroniky Engle-
rovej a Jána Jenču, alebo Picollo 
Samba Barbory Simanovej. Nechý-
bali skladby, ako Vtedy na západe, v 
podaní Mariána Medveďa. Diváci boli 
našim vystúpením tak nadšení, že si 
vyžiadali prídavok. Bola ním skladba 
Lístoček z brezy v speváckom po-
daní Martiny Škantárovej. Účasť na 
tomto festivale bola pre členov nášho 
orchestra príjemným ukončením leta.

Eva Dekrétová, členka DH ŽP

Zahraj mi gajdoškoHRADNÉ HUKY 
2014:

   V dňoch 5., 6. a 7. septembra sa na Hrade Ľupča opäť 
po roku rozozneli tóny a rytmy gájd. Medzinárodný festival 
stredovekej až súčasnej gajdošskej hudby, v Európe jedi-
ný svojho druhu,  znovu otvoril hradné brány interpretom, 
ktorí predstavili návštevníkom celú škálu použitia a mul-
tižánrového prepojenia gájd v hudbe.

tu otvorili, v sprievode Diabolských 
huslí Jána Berkyho Mrenicu ml., vy-
nikajúci gajdošskí sólisti z rôznych 
regiónov Slovenska -  Ľubomír Pá-
rička a Bačovské trio, Roman Bienik 
s Helenou Záhradníkovou z Hričova, 
Ivan Pupala z Lučenca, Pavol Kuž-
ma a jeho Goraľská muzika z Čad-
ce, Ľudovít Cehelský z Košíc, Jo-
zef Vnenčák z Babinej, či výnimoč-
ná osobnosť slovenskej gajdošskej 
hudby Anton Vranka.
   Originálny slovensko - maďar-
sko - česko - americký projekt sku-
piny Samaria Verses Band, prinie-
sol do Slovenskej Ľupče zhudobne-
né šamorínske verše, ktoré na scé-
ne interpretovali deviati muzikanti. 
Medzi nimi napríklad známy jazzo-
vý gitarista Miloš Železňák, či býva-
lí členovia kapely Ghymes. Nesmier-
nym oživením ich vystúpenia bol vy-

nikajúci americký perkusionista He-
arn Gadbois a vynikajúca tanečni-
ca Rena Milgrom. Záver galakon-
certu patril profesionálnemu špičko-
vému telesu z Poľska Reivers, spolu 
so sólistom Lindsay Davidsonom zo 
Škótska, ktorí interpretovali nádher-
né keltské tradície. 
   Nakoľko sa program festivalu pr-
výkrát konal počas troch dní, po-
sledný deň patril detským súborom 
zo Slovenskej Ľupče, Dratváriku a 
Drienke. Nedeľné popoludnie na 
hradnom nádvorí a celý festival však 
zakončili tradičné maďarské gajdoš-
ské rytmy v podaní Hungarian Bag-
pipes Ensemble z Maďarska a poľ-
sko - škótska kapela Reivers. 
   Vďaka tomuto unikátnemu festiva-
lu a podpore Železiarní Podbrezová 
a.s. sa diváci opäť mohli na chvíľu 
preniesť do obdobia stredoveku 
a prežiť vynikajúcu atmosféru spoje-
nia zvukov gájd s historickými a ľu-
dovými tradíciami. 

Mgr. Simona Ihringová,
referentka správy pamiatkových

objektov Hradu Ľupča
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   Uplynulý víkend (6. – 7. septembra) 
sa začala nová sezóna kolkárskych li-
gových súťaží -  Extraligy mužov a 1. 
ligy východ, v ktorej sa nám predsta-
vili štyri tímy Kolkárskeho oddielu ŽP 
Šport Podbrezová. V extraligových 
zápasoch sa na domácich dráhach 
predstavilo „A“ a „B“ mužstvo. Náš 
najlepší tím zdolal Sučany B výsled-
kom 8:0, na setové body 23:1, s cel-
kový rozdielom 566 kolkov. Najlep-
šie sa darilo Erikovi Kunovi,  vytvoril 
si nové osobné maximum s hodnotou 
685 kolkov. Výborne mu sekundovali 
ostatní spoluhráči (Zavarko 672, Tep-

ša 666, Čech 643, Kozák 635 a Tom-
ka 620), zvalili celkovo 3921 kolkov, 
oproti súperovým 3355. V druhom zá-
pase nastúpil B-tím Podbrezovej pro-
ti družstvu Sučany A s výsledkom 7:1, 
rozdielom 314 kolkov. Najlepším hrá-
čom zápasu bol Bystrík Vadovič 688 
kolkov, ale výborné výsledky dosiah-
li aj  Pašiak 675, Dilský 644, Šibal 
642, Kϋrty 633 a Kyselica 603 (do-
siahli výsledných 3885 proti súpero-
vým 3571).
   V najlepšej šestke kola Extraligy sa 
umiestnili Vadovič, Kuna, Pašiak.
   V 1. lige východ porazil KO ŽP Šport 

C družstvo Žarnovice 7:1 (3508: 3331). 
Hráčom zápasu bol Pavel Paulečko 
(612) a pod víťazný výsledok sa pod-
písali ďalší hráči Dziad (608), Štefan-
čík (595), Petráš (569), Herich (565),  
Svitek (559).  Lepší výsledok sme za-
znamenali pri D mužstve nášho klubu, 
ktoré zdolalo Jelšavu 8:0 (Mihok 607, 
Kriváň 545, Móc 544, Figura 542, Po-
liak 539 a Dilský M. 532).
   V druhom kole vycestuje A - tím do 
Šariša, B - družstvo do Sučian, C - 
mužstvo do Šariša a D - tím odohrá 
zápas doma s Trstenou (Stárek).

M. Kozák

   Dvadsaťtriročný stredopoliar 
je typickým centrálnym stredo-
vým hráčom, schopným zahrať 
podhrotovú pozíciu, ale zvlá-
da aj defenzívnejšie úlohy. Zdo-
bí ho konštruktívnosť, kolmá pri-
hrávka. V našej slovenskej sú-
ťaži odohral celkovo osemde-
siat zápasov, v ktorých strelil tri 
góly. Slovensko reprezentoval 
vo výberoch U 19, kde zazna-
menal päť štartov, bol aj súčas-
ťou Galádovho mužstva repre-
zentácie do 21 rokov, ktorá to 
v roku 2012 dotiahla až do ba-

ŽK: 27´ Mujkoš, 71´ Orávik. ČK: 
40´ Mujkoš (po druhej ŽK). Pred 
2125 divákmi rozhodovali: Leško 
- Hrčka, Mikulaj.
   Prvý polčas nepriniesol vôbec 
zaujímavý futbal a až do 40. mi-
núty mohli diváci obdivovať len 
súboje Nworaha s Nikoličom. 
Päť minút pred koncom prvého 
polčasu však prišla situácia, po 
ktorej bol vylúčený Mujkoš, kto-
rý dostal druhú žltú kartu za to, 
že loptu dopravil do brány rukou.
   V druhom polčase sa očaká-
val tlak domácich, no zo začiat-
ku im hostia boli vyrovnaným sú-
per. V 49. minúte sa zastreľoval 
Podio, avšak tie pravé šance pri-
šli po hodine hry. V 63. minúte 
neuspel Andrezly, ktorého stre-

   Druhých olympijských hier mláde-
že, ktoré sa uskutočnili 16. – 28. au-
gusta v Nankingu v Číne, sa zúčastni-
la 38 členná výprava mladých sloven-
ských športovcov, súťažiacich  v  je-
denástich športoch. Vybojovali na nej 
dve strieborné a jednu bronzovú me-
dailu. Medzi účastníkmi bola v cyklisti-
ke, spolu s Janušíkovou,  aj študentka 
našich škôl a členka CK ŽP Šport  Te-
reza Medveďová. 
Cyklistika – výsledky:
hybridná súťaž dvojčlenných družstiev 
(32 dvojíc): 11. Medveďová, Janušíko-

Medveďová objektívom R. Zol-
lera

Selongey 2014
   Po úspešnom skončení prípravy v 
rakúskych mestách Koblach a Hard, 
dejiskách Svetového poháru 2014, 
sa naše kolkárske mužstvo presunu-
lo do francúzskeho mestečka Selon-
gey, v regióne Dijon, kde sa na po-
zvanie od priateľov z Francúzska  zú-
častnilo osláv 50. výročia založenia 
tohto športového klubu. Ich súčas-

Predstavujeme
nových hráčov
Kamil KARAŠ

ráže o maj-
s t r o v s t v á 
Európy. Od-
c h o v a n e c 
Starej Ľu-
bovne, na-
posledy pô-
sobil v Sigme Olomouc. V čes-
kej lige dostal šancu v štyroch 
súbojoch a pripísal si dva góly v 
zápase s Teplicami. V rozlete ho 
potom pribrzdilo zranenie.  
   V podbrezovskom tíme debu-
toval v domácom zápase proti 
Zlatým Moravciam.

S FC VION ZLATÉ MORAVCE
Sobota, 30. august 2014, Podbrezová

Fortuna liga, 8. kolo
FO ŽP Šport Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce 0:0

la bola zblokovaná. V 74. minúte 
sa ocitol nestrážený v šestnást-
ke Nworah, no aj jeho strela bola 
zblokovaná, rovnako ako Harvil-
kova hneď na to. Najväčšia šan-
ca však prišla v 78. minúte, kedy 
sa Juraj Pančík krásne dostal po 
pravej strane k centru, našiel úpl-
ne voľného Vaščáka,  ten sám 
pred Kováčom nedal gól, pretože 
brankár stihol do jeho strely na 
prázdnu bránu vložiť ruku. V 85. 
minúte bol faulovaný tesne pred 
šestnástkou Nworah a to skoro 
potrestal Podio, lenže jeho stre-
lu z priameho kopu vyrazil Kováč 
na roh. Z toho prišlo ďalšie ne-
bezpečenstvo, lopta prepadla za 
šestnástku, ale do nej ju vrátil Ju-
raj Pančík a gól na nohe mali via-

cerí hráči domácich na čele s ka-
pitánom Minčičom, lenže každý 
trafi l brániaceho hráča pred ním. 
O minútu na to, mal ešte šancu 
Vaščák, ale aby dal gól, tak by 
musel strieľať z prvej a nie sa 
zbytočne otáčať. Podbrezová tak 
s ViOnom prišla o dva body, ku 
ktorým mala veľmi blízko.

Matej Kubove
FO ŽP Šport: Maťašovský - An-
drić, Kupčík, Minčič, Greško 
– J. Pančík, Podio, Karaš (46´ 
Vaščák), M. Pančík, Gal Andre-
zly (64´ Harvilko) – Nworah.
FC ViOn: Kováč - Pavlenda, Ďu-
rica (70´ Pavlenda), Chren, Muj-
koš, Sabo, Nikolić, Orávik, Duri-
čić, Mikinič (82´ Szoke), Valenta 
(46´ Charizopulos).

NA 2. OLYMPIJSKÝCH
HRÁCH MLÁDEŽE

vá, najlepšie výsledky v jednotlivých 
častiach súťaže – časovka: 2. Med-
veďová,  BMX: 19. Janušíková,  cross 
country: 8. Medveďová, cestné prete-
ky s hromadným štartom: 13. Medve-
ďová, medzinárodná miešaná štafeta 
(29 tímov): 21. Medveďová, Janušíko-
vá (SR), Abraham, Figueroa (Belize).  
Jozef Gönci, vedúci slovenskej vý-
pravy:  „Na lepší výsledok v komplex-
nej súťaži nám chýbali body z BMX, 
čo je odvetvie, ktorému sa naša dvo-
jica nevenuje. Ale časovka Medveďo-
vej s 2. miestom bola veľmi dobrá, a 
aj v ďalších disciplínach bola Tereza 
vpredu. Celkom sa mi páčila aj Ja-
nušíková. Tá však trochu zrejme do-
platila na to, že má menej skúsenos-
tí. Zvláštny pocit som mal zo štafeto-
vej súťaže miešaných tímov. Organi-
zátorom tento model vôbec nevyšiel. 
Určite nie je v poriadku, fair a v olym-
pijskom duchu fakt, že z cyklisticky 
silných krajín mohla v jednej štafe-
te štartovať celá štvorica a iným kraji-
nám len s dvoma pretekármi či prete-
kárkami, pridali cyklistov oveľa slabšej 
výkonnosti. Presne to sa stalo našim 
dievčatám, ktoré boli v štafete so za-
čiatočníčkami z Belize. Spravodlivej-
šie by bolo, keby aj dievčatá a chlap-
cov z krajín, ktoré mali kompletné za-
stúpenie, rozhodili k tým slabším.“ 

Úspešný začiatok sezóny 2014/15

Z prípravných stretnutí vyberáme:
ťou bol aj turnaj na miestnej 4 - drá-
hovej kolkárni. Modelom turnaja bola 
viacdňová kvalifi kácia, po ktorej 24 
najlepších jednotlivcov hralo 24. au-
gusta fi nále systémom K.O. na 60 Hz 
a posledná štvorka odohrala 120 Hz. 
Kvalifi káciu odohralo podbrezovské 
družstvo v rámci prípravného zápasu 
s domácim klubom. Po štarte 4 na-
šich náhradníkov, bol odohratý zápas 
8+8, v ktorom bez straty bodu zvíťa-
zili Podbrezovčania.
Výsledky/náhradníci: O. Kyselica 
602 bodov, M. Tomka 583, M. Štefan-
čík 534, R. Balco 531. Zápas: Kozák 
604 - Colson 524, Kuna 577 - Bon 
521, Tepša 614 - Begin 533, Šibal 
614 - Waldeck 514, Čech 597 - Guil-
lemin 592,  Vadovič 592 - Riegert 
518, Zavarko 631 - Ungurean 621,  
Pašiak 602 - Suhr 558. 
   Po odohratí „vyraďovačky“ zostali v 
štvorčlennom fi nále iba hráči Podbre-
zovej, ktorí si rozdelili umiestnenia: 1. 
V. Zavarko (650), 2. D. Tepša (620), 
3. T. Pašiak (609), 4. I. Čech (594). 
Medzi ocenených patrili E. Kuna (5.) 
a M. Tomka (6.).

St. Pöltene a Turnaj
4 v Modranke

   V rámci prípravy na novú sezónu 
odohrali 30. - 31. augusta podbre-

zovskí kolkári dva priateľské zápa-
sy na domácej pôde rakúskeho maj-
stra zo Sankt  Pöltenu. V oboch prí-
padoch zvíťazili, keď v zápasoch 
hraných na 8 hráčov dosiahli výsle-
dok  6:4 (4784:4767). Najlepším vý-
konom 638 bodov sa prezentoval Za-
varko, avšak nestačil na najlepšie-
ho domáceho hráča Lukasa Hube-
ra (zvalil 666 kolkov). V druhom zá-
pase, po lepšom výkone zo stra-
ny Podbrezovej, sa zrodilo vyššie 
víťazstvo 7:3 (4827:4663). Najlep-
ším hráčom bol M. Kozák (636) a 
na domácej strane opäť Lukas Hu-
ber s vynikajúcim výkonom (674).
   Rovno z Rakúska sa presunulo 
mužstvo do Modranky, kde 1. sep-
tembra odohralo turnaj medzi Pod-
brezovou, Modrankou a Pobedimom. 
Na veľmi dobre pripravenej kolkár-
ni vytvorilo „A“ mužstvo Podbrezovej 
nový rekord kolkárne - 3891 kolkov 
a s prehľadom zvíťazilo. Na druhom 
mieste skončila rezerva Podbrezovej 
(3582) pred 3. Modrankou (3548) a 4. 
Pobedimom (3236). Najlepší výkon 
dosiahol I. Čech (679), ktorému vý-
borne sekundoval V. Zavarko (676). 
Svojimi výkonmi sa k nim pridali E. 
Kuna (652), M. Kozák (650), O. Ky-
selica (625) a D. Tepša (623).

M. Kozák
Spoločné foto s hráčmi Sankt Pöltenu


