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Z obsahu čísla
vyberáme:

O OBNOVE
HRADU ĽUPČA
Pozrite sa na súčasnú podobu hradu v Slovenskej Ľupči a porovnajte so stavom pár
rokov dozadu. Pochopíte, že hrad bol pod
správou železiarní vzkriesený a je pripravený čeliť novým výzvam.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 2. strane

PRIPRAVUJEME
SA NA ZIMU
Príprava začína už koncom septembra objednaním a dodaním posypového materiálu, posypovej soli a doplnením zimných
pneuma k a režijného materiálu, ako sú
metly a lopaty.
Železiarne Podbrezová

Jeseň objek vom Miroslava Bukovinu

S Ing. Júliusom Kriváňom, členom predstavenstva a obchodným riaditeľom

Dlhoroční zákazníci nás neopúšťajú
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Pán riaditeľ, z našich predchádzajúcich rozhovorov
vyplýva, že ako vlani klesli
ceny na úroveň roku 2009,
aj v tomto roku pretrváva
tlak na ich znižovanie. Situáciu ovplyvňuje globálna nadprodukcia spojená
s dovozom lacných hutníckych produktov z Číny,
konkurencia z Ukrajiny,
ktorá po otvorení európskych trhov
a zrušení ciel zaplavila Európu. Prepad
cien ropy utlmil inves čné ak vity ťažobných ﬁriem a výrobcovia pre tento
segment sa preorientovali na trhy, v ktorých máme my silné postavenie. Ako
hodno te tre štvrťrok?
- Letné mesiace bývajú spravidla slabšie,
v tomto roku to bolo skôr opačne. Júl
a august sa nám podarilo naplniť zákazkami na úroveň obchodného a ﬁnančného
plánu, horšie to bolo v septembri. Pôvodný obchodný a ﬁnančný plán predaja
kon nuálne odlievaných oceľových blokov
na tre štvrťrok predstavoval 15 300 ton.
V druhom štvrťroku sa nám však nepodarilo dohodnúť o odbere s Moravia Steel
Třinec. Plán sme upravovali na 14 200

ton. Nemeckí odberatelia mali záujem
o vyššie objemy vďaka novým rozmerom,
a tak sme celkovo predali 17 600 ton. Vo
finančnom a obchodnom
pláne valcovaných rúr sme
pôvodne počítali s množstvom 30 100 ton, plán bol
upravený na 28 000 ton a
nakoniec bolo potvrdených
27 529 ton. Najsilnejším
mesiacom bol júl. V auguste sme zaznamenali pokles
o 200 ton a v septembri,
v porovnaní s júlom, bol
prepad až 2 000 ton.
Pôvodný plán výroby v ťahárni rúr
11 050 ton bol upravený na 10 700
a potvrdených bolo 10 305 ton. Boli to
vyrovnané mesiace v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, ale nenapĺňali
sme plánované objemy. Pre predaj galvanizovaných rúr sme mali plán 290 ton,
bol upravený na 260 a potvrdených bolo
255 ton. Plán výroby ťahaných delených
rúr predstavoval 470 ton, upravený bol
na 450 a potvrdených bolo 346 ton. Vo
výrobnom sortimente galvanizovaných
a delených rúr máme dlhodobé kontrakty, vďaka čomu plánované úlohy plníme
rovnomerne.
Pôvodný plán výroby HP rúr predstavoval 30 ton, upravený bol na 10 ton a aj

a oblúkov. Stále pokračuje dumpingové
predaj predstavoval 10 ton. Navarovacích
šetrenie voči ázijským krajinám. Čínski
oblúkov sme plánovali vyrobiť 585 ton,
výrobcovia to ž vyvážajú cez rôzne ázijpotvrdených bolo 574 ton. V predaji
ské krajiny – Malajziu, Filipíny, Vietnam
redukcií možno toto obdobie označiť za
a zástupcom ESTA sa darí do ahnuť dumdobré. Pôvodný predpoklad 15 ton bol
pingové konania až do cla. Je to trochu
upravený na 18 a predali sme 19 ton.
Toto sú čísla vychádzajúce z obchodnéiná situácia ako u výrobcov rúr. Čínsky
ho, ﬁnančného a opera vneho plánu na
výrobca Hubei dosiahol prostredníctvom
tre štvrťrok. Žiaľ, cenový prepad pokrasvojich právnikov zrušenie dumpingového
čoval. Konkurencia znižuje ceny a nezocla a začal s vývozom veľkých objemov
stáva nám iné, ako
bezšvíkových rúr do
sa tomu prispôsoEurópy. SamozrejObchodníci
bovať. V priebehu
me, zvyšuje to kontretieho štvrťroka
vyvíjajú všemožné kurenciu a znižuje
sme zaznamenali
na európskom
úsilie na získavanie ceny
v p re d a j i va l co trhu. Robíme potvaných rúr pokles
nových zákazníkov. rebné kroky, aj prov cenách priemerne
vlád
Niekde sa nám darí stredníctvom
o 11 eur na tonu. V
jednotlivých krajín,
cenách presných rúr
viac, niekde menej. pre udržanie dumsíce nebol prepad
pingového cla. Konv mesiacoch júl, august markantný, ale
štatovali, že proces je voči ﬁrme Hubei
septembrové ceny boli v porovnaní s júlonezvrá teľný a robia kroky, aby sa také
vými o 40 eur nižšie. V predaji ostatných
opatrenia netýkali aj ďalších čínskych
výrobkov je cena viac – menej vyrovnaná,
výrobcov, čo by komplikovalo situáciu
ani v predaji navarovacích oblúkov sme
európskych výrobcov.
nezaznamenávali cenové výkyvy.
Od konca roka nás delia dva mesiace.
Začiatkom októbra zasadala Asociácia
Ako sa javia?
európskych výrobcov ESTA. Aké sú vaše
- Pri porovnávaní októbrových objemov
poznatky z tohto rokovania?
s predchádzajúcimi mesiacmi sme vo
- Zúčastnil som sa dvoch rokovaní ESTA
valcovaných rúrach s výrobou o 800 ton
– výrobcov bezšvíkových rúr valcovaných
Dokončenie na 3. str.

S MUDr. Máriou Kubišovou, odborným garantom ŽP REHABILITÁCIA s.r.o., na aktuálnu tému:

„Bolesti vieme ovplyvniť, ak sa však pacient vráti
do pôvodného stereotypu, je len otázkou času,
kedy sa opäť objavia“
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Pani doktorka, ste odborníčka na fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu (FBLR). Nie všetci týmto
pojmom rozumejú. Môžete nám ich
ozrejmiť?
- Fyziater je lekár, ktorý sa špecializuje
na liečbu ochorení pohybového aparátu s využi m fyzikálnej terapie. Do
fyzikálnej terapie zaraďujeme: pôsobenie elektrického prúdu (elektroterapia),
mechanické pôsobenie (ultrazvuk)
magnetické pole (magnetoterapia),
teplo, svetelnú energiu (biolampa, laser). V rámci terapie využíva aj liečebnú rehabilitáciu (rôzne druhy liečebnej

telesnej výchovy). Balneológia (kúpeľníctvo) je odbor, ktorý je zameraný
na využitie prírodných
liečebných zdrojov.
Ani poslanie rehabilitácie nie je každému jasné,
ba dokonca niektorí si
myslia, že lekár v tejto
oblas nestanovuje diagnózu. Môžete nám priblížiť princíp vyšetrenia
u vás?
- Je pravda, že mnohí pacien prichádzajú na vyšetrenie
so stanovenou diagnózou od iných
špecialistov alebo prichádzajú po úrazoch či operáciách pohybového aparátu. Často sú však poslaní so všeobec-

nými diagnózami – ako napr. bolesti
krčnej chrbtice, bolesti ramena. Na
základe svojho vyšetrenia sa potom snažím
určiť, či sú ich ťažkosti
spojené priamo s poruchou chrb ce (napr. poškodenie medzistavcovej
platničky) alebo kĺbu
(rôzny stupeň artrózy),
alebo je v popredí porucha svalovej rovnováhy,
ktorá najčastejšie vzniká
pri dlhotrvajúcom preťažovaní (dlhodobá práca v predklone, pri počítači).
Podľa nálezu potom zvolím najvhodnejšie procedúry, predpíšem rôzne
zdravotné pomôcky, ktoré majú zlepšiť

NOVÉ
PARKOVISKO
Onedlho bude do prevádzky uvedené
nové parkovisko s kapacitou 127 parkovacích miest, ktoré je budované v areáli
bývalých IPS skladov nad autobusovou
stanicou. Prístup pre motorové vozidlá
na nové parkovisko je cez novozriadenú
kolmú odbočku z cesty III. triedy 2391.
Železiarne Podbrezová

Dokončenie na 2. str.

čítajte na 3. strane

AJ MY SME SA
ZAPOJILI
Koncom minulého školského roka dostali
vyučujúci predmetov elektrotechniky,
automa zácie a informa ky ponuku zapojiť sa do medzinárodného projektu
„TECHPEDIA“.
Súkromné školy

čítajte na 4. strane

TÁLE HODNOTILI
SEZÓNU
Našu početnú klientelu tvoria aj účastníci
rekondičných pobytov. Sme radi, že sa
môžeme podieľať na zabezpečení tohto
typu pobytov, ktoré rozšírili por ólium
našich ak vít. Priaznivú sezónu hodno li
aj členovia golfového klubu Gray Bear
Tále na svojom poslednom turnaji Good
Bye Texas.
ŽP GROUP

stav pacienta. Pokiaľ je to potrebné,
posielam pacientov na iné špecializované vyšetrenia (RTG, ortopédia,
neurológia).
Do vašej ordinácie prichádzajú pacienti so širokou škálou problémov. Aké
prevládajú?
- Najčastejšie sú to pacienti s bolesťami chrbtice, kĺbov, pacienti po
operáciách – či už artroskopiách kolenných, ramenných kĺbov, po náhradách
(totálnych endoprotézach) bedrových
a kolenných kĺbov. Nemalú časť tvoria
pacien s rôznymi úrazmi.
Problémy s chrbticou a kĺbmi sa už
dávno netýkajú len ľudí v staršom veku. Dá sa tomu vôbec vyhnúť?
- Súčasťou oboru FBLR je aj prevencia,
ktorá sa však v súčasnej uponáhľanej
dobe ťažko presadzuje. Uvedomujem
si, že mnoho profesií v takomto podniku si vyžaduje vysokú fyzickú záťaž,

čítajte na 3. strane

čítajte na 5. strane

JESENNÁ
LEKÁREŇ
Aj na prelome októbra a novembra môžu
do našich domácich zásobární pribudnúť
liečivé korene a plody, ktoré nám pomôžu
zabezpečiť dostatočný prísun vitamínov
a minerálnych látok v zimnom období.
Redakcia

čítajte na 6. strane

NÁROČNÝ
DUEL
Aj do hlavného mesta cestovali Podbrezovčania s vidinou bodového zisku, lenže
v ďalšom súboji druhého s tre m ich čakal
veľmi náročný duel. Už v úvode naznačil
Slovan svoju silu. V štvrtej minúte zakončoval v dobrej pozícií na päťke Saláta, ale
strela letela nad bránku.
ŽP Šport

čítajte na 8. strane
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Zaujímavosti k obnove horného nádvoria hradu Ľupča
Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

Nové prvky
9. časť

Nová zámka s hasprou

Podľa Benátskej charty sú pamiatky nositeľmi duchovného posolstva minulosti.
V súčasnos sú živým svedectvom zanikajúcich alebo stratených hodnôt a tradícií.
Železiarne Podbrezová sa od roku 2002
snažia hrad odovzdať budúcim generáciám v jeho plnej rozmanitos a historickej
pôvodnos . Možno sa nájdu takí, ktorí by
spochybnili tento ušľach lý cieľ, ale pozrite
sa okolo seba a položte si otázku. Kde by bol
hrad teraz bez nového majiteľa? Vo svojom
okolí sa stretávame s pamiatkami, ktoré sa
po rokoch chátrania z našich životov úplne
vytrácajú. Pozrite sa na súčasnú podobu
hradu v Slovenskej Ľupči a porovnajte to so
stavom pár rokov dozadu. Pochopíte, že hrad
bol pod správou železiarní vzkriesený a je
pripravený čeliť novým výzvam.
Jedným z ďalších cieľov obnovy hradu
Ľupča je vytvoriť podmienky pre jeho ak vne využívanie na základe jeho historického,
umeleckého a kultúrno-spoločenského
potenciálu. Každoročný nárast návštevníkov
a kultúrno-spoločenských poduja vyžaduje
zvýšené nároky na bezpečnosť a nerušený
chod prevádzky historického objektu. Je
preto samozrejmé, že počas obnovy treba
Dokončenie zo str. 1

vykonávanie stereotypných pohybov
alebo dlhodobejšiu sta ckú záťaž (dlhodobé sedenie, stá e...), avšak pri týchto
pohyboch dochádza k jednostrannému
preťažovaniu pohybového aparátu.
Bohužiaľ pre nás, svaly a kĺby boli stvorené pre pohyb, ak im ho neponúkneme
vo vyváženej forme, tak sa niektoré
svaly skracujú, iné oslabujú. Dochádza
k poruche svalovej rovnováhy, následne k ovplyvneniu postavenia chrbtice
a kĺbov, dôsledkom čoho vznikajú rôzne intenzívne bolesti. Bolesti vieme
ovplyvniť, či už liekmi alebo fyzikálnou
terapiou, ak sa však pacient vráti do
pôvodného stereotypu, je len otázkou
času, kedy sa boles opäť objavia. Preto
by sme sa mali naučiť byť zodpovední aj
k svojim svalom a kĺbom a poskytnúť
im to, čo si žiadajú – primeraný pohyb,
ktorý je potrebné vykonávať pravidelne
aj v období, kedy nemáme ťažkos . Nechceme od pacientov, aby cvičili denne
hodinu, verím, že na to skutočne nemajú čas. Nájsť si aspoň 30 – 60 minútovú

zakomponovať do projektovej dokumentácie
nové prvky v podobe osvetlenia, elektrických rozvodov, vykurovania, nových dverí,
zábradlí a iných bezpečnostných komponentov. V minulos , najmä počas rozsiahlych
adaptačných úprav v rokoch 1957-1959 bol
tento typ prác realizovaný veľmi necitlivým
spôsobom, ktorý značne degradoval historickú hodnotu hradu. Preto v prvej fáze obnovy
boli v celom rozsahu odstránené novotvary,
ktoré nezodpovedali historickému prostrediu. Betónové potery na chodbách, olejové
nátery na stenách, nevhodné sklenené sviedlá a zámurovky arkádových chodieb sa po
fotograﬁckom zdokumentovaní stali už len
temnou minulosťou. Pri tvorbe návrhov dverí, okien a vitráží sa uplatnil analogický postup z iných dochovaných nálezov, ktoré zodpovedajú príslušnej stavebnej etape hradu.
Železiarne dbali na to, aby dodávateľ prác
používal kvalitný materiál a spracúval ho
umelecko-remeselným spôsobom. Výsledkom tejto snahy sú novo-obnovené železné
prvky na oknách a dverách ako napríklad
kovania, pánty, zámky a kľúče. Železné prvky
boli vyrobené z Podbrezovských rúr klasickými kováčskymi postupmi na základe kovaní
nájdených pri archeologickom výskume
alebo zachovaných a znázornených na historických kresbách hradu. Kováč a stolár, ktorí
práce realizovali pochádzali z blízkeho okolia
hradu, tak ako to bolo v minulos , keď sa na

toho sú diametrálne odlišné realizácie
nových prvkov na iných hradoch za posledné roky. Železiarne sa však riadia
svojou vlastnou filozofiou obnovy tak,
aby nové výtvory v hrade minimálne
zasahovali do pôvodnej hmoty stavby,
zodpovedali požiadavkám bezpečnos ,
op cky nepôsobili rušivým dojmom a dotvárali auten ckosť priestoru. Vzájomná

Osvetlené nádvorie

prácach podieľali remeselníci z poddanských
obcí. Nové osvetlenie zreštaurovaných fasád
a arkádových chodieb dostatočne nasvecuje plochu a zvýrazňuje nerovnú štruktúru
pôvodnej omietky. Jednotlivé svietidlá sú
prekryté umeleckými kovanými krytmi tak,
aby nepôsobili rušivo. Osvetlenie horného
nádvoria je ovládané diaľkovým zariadením,

Vitráže v noci

čím sa predišlo inštaláciám rušivých vypínačov na pôvodné murivá. To isté sa dá povedať o citlivo zrealizovaných zábradliach alebo
označeniach hydrantu vytesaním písmena
„H“ do dlažby. Pod ryolitovou dlažbou sa
ukrývajú výhrevné rohože, ktoré v zimnom
období budú rozpúšťať sneh.
Pamiatkový úrad SR jasne nedeﬁnuje materiálové, konštrukčné či vizuálne prevedenie nových prvkov na pamiatkach,
preto sú vždy deﬁnované individuálnym
posudzovaním metodikov. Výsledkom

koexistencia historického a funkčného
prostredia vytvára symbiózu, v rámci
ktorej treba primerane rešpektovať obidve strany a nenarušiť krehkú rovnováhu
hradného prostredia. Ak teraz navš vite
horné nádvorie budete mať stále pocit,
že ste sa ocitli v časoch dávno minulých,
ale pritom nevedomky budete využívať
výhody modernej doby a to napríklad
počas večerného osvetlenia nádvoria,
ktoré prinieslo nové dimenzie do prezentácie
a vnímania hradného areálu.

S MUDr. Máriou Kubišovou, odborným garantom ŽP REHABILITÁCIA s.r.o., na aktuálnu tému:

„Bolesti vieme ovplyvniť, ak sa však pacient vráti
do pôvodného stereotypu, je len otázkou času, kedy sa opäť objavia“
pohybovú ak vitu dvakrát týždenne a
k tomu pridať 15 – 20 minút cvičenia
denne je časovo únosné, hlavne keď
si uvedomíme, koľko času dokážeme
stráviť pri pozeraní televízie alebo pri
počítačoch.
Železiarne Podbrezová aj v tomto
smere dbajú o svojich zamestnancov
a poskytujú im možnosť absolvovať
rehabilitačné procedúry. Stačí, keď sa
objednajú a dohodnú si termín. Čo by
ste odporúčali tým, ktorí nemajú závažný zdravotný problém, len jednoducho
sa chcú starať o svoje zdravie a chcú
využiť rehabilitačné služby.
- Zamestnanci podniku môžu absolvovať
na rehabilitačnom pracovisku rekondičné rehabilitačné balíčky s procedúrami,
ktoré majú liečebno - preven vny charakter. Tieto balíčky
obsahujú procedúry, ktoré nevyžadujú
lekárske vyšetrenie.
Na ich využitie je
potrebné prihlásiť
sa v ŽP REHABILITÁCIA s.r.o. Zamestnanci môžu absolvovať aj aplikáciu
laseroterapie, avšak
táto liečba musí byť
schválená lekárom,
preto je potrebné sa

Mala som možnosť
pracovať na viacerých
rehabilitačných
pracoviskách, preto môžem
zodpovedne povedať,
že prístrojové a personálne
vybavenie nášho pracoviska
je na vysokej úrovni.

Ilustračné foto I. Kardhordová

objednať na lekárske vyšetrenie.
Ste spokojná s vybavením, ktoré môžete svojim pacientom odporúčať?
- Mala som možnosť pracovať na viacerých rehabilitačných pracoviskách,
preto môžem zodpovedne povedať,
že prístrojové a personálne vybavenie
nášho pracoviska je na vysokej úrovni.

V rámci prístrojovej techniky musím na
prvom mieste spomenúť vysokovýkonnú laseroterapiu, ktorá má širokú škálu
pôsobenia. V rámci fyzikálnej liečby
sme schopní poskytnúť všetky druhy
procedúr. Čo sa týka liečebnej rehabilitácie, máme vyškolené fyzioterapeutky,
ktoré využívajú nielen základný liečebný

telocvik, ale aj špeciálne techniky – SM
systém, Vojtovu metódu, McKenzie
metódu, propriofoot.
Ak sa nemýlim, pribudlo aj niečo nové...
- V rámci prístrojového vybavenia pribudla hlavne kryoterapia – lokálna liečba
chladom, ktorá má výborné využitie
pri úrazových diagnózach, zápaloch, po
operáciách a rebox – prístroj, pomocou
ktorého vieme ovplyvniť hlavne bolesť.
Najnovším prírastkom je prístrojová lymfodrenáž, ktorá nie je hradená zo zdravotného poistenia, rovnako ako kryoterapia.
Starostlivosť o pacientov v tomto zariadení je hodnotená veľmi vysoko.
Nesporne k tomu prispieva kvaliﬁkovaný personál, ale aj vybavenie zachytávajúce trend. Keby ste si mohli zaželať.
Čo tu ešte chýba a pacientom by veľmi
pomáhalo?
- Čo sa týka prístrojového vybavenia,
v tomto smere patríme naozaj k výborne vybaveným pracoviskám, takže
z tohto pohľadu som spokojná. Čo by
ma naozaj veľmi potešilo, je vybudovanie priestrannejších telocviční, aby sme
sa mohli zamerať viac aj na prevenciu
a mali možnosť naučiť pacientov, ako
správne cvičiť. Aj táto vízia je uskutočniteľná, nakoľko podnik plánuje rozšírenie priestorov nášho rehabilitačného
pracoviska.

www.podbrezovan.sk
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Budovanie parkoviska pred ﬁnišom.

Foto I. Kardhordová

Nové parkovisko už onedlho
Ing. M. Srnka, PhD.
vedúci odboru technického a inves čného rozvoja

Onedlho bude do prevádzky uvedené nové
parkovisko s kapacitou 127 parkovacích miest,
ktoré je budované v areáli bývalých IPS skladov
nad autobusovou stanicou. Prístup pre motorové vozidlá na nové parkovisko je
cez novozriadenú kolmú odbočku
z cesty III. triedy 2391. Z parkoviska
k hlavnej bráne a späť sa pešo môžete dostať po novovybudovanom
spojovacom chodníku. V súčasnos
prebiehajú už len dokončovacie práce na tomto prístupovom chodníku.
Nové parkovisko podstatne navýši
kapacitu parkovacích miest pre zamestnancov akciovej spoločnosti
Železiarne Podbrezová, ktorí pre nedostatok voľných miest musia parkovať pozdĺž cesty III. triedy
2391. Termín uvedenia parkoviska do prevádzky
bude oznámený prostredníctvom rozhlasu ŽP a.s.
Upozorňujeme vodičov, aby sa pri pohybe v areáli
nového parkoviska riadili vodorovnými a zvislými

dopravnými značkami, vyznačujúcimi prednos
v jazde.
Najstaršie parkovisko, označené ako P1NZ, sa
nachádza vedľa riaditeľskej budovy v „oplôtku“
a má kapacitu 108 parkovacích miest. Toto parkovisko bolo v súčasnos vybavené technológiou
na počítanie voľných parkovacích miest. Uvedená
informácia je na svetelnej tabuli viditeľná pre vodičov prichádzajúcich
smerom od starej Valaskej. V prípade obsadenos si vodiči musia zvoliť
iné parkovisko. Vodiči prichádzajúci
v smere od Chvatimechu si môžu
obsadenosť tohto parkoviska odkontrolovať vizuálne.
V roku 2012 bolo rozšírené parkovisko pri autobusovej stanici, označené ako P2NZ, s kapacitou 135
parkovacích miest. Nové parkovisko bude označené
ako P3NZ a bude mať spomínanú kapacitu 127
parkovacích miest. Voľná kapacita bude dostatočne
viditeľná z oboch smerov.
Celková kapacita parkovacích miest pre zamestnancov, ktorí vchádzajú zo strany hlavnej vrátnice

Dlhoroční zákazníci...
Dokončenie zo str. 1

vyššie ako v septembri, ale nepodarilo
sa nám dosiahnuť úroveň júla a augusta.
Plánovaný objem 10 200 ton bol upravený na 8 700 ton a potvrdených bolo 8
627 ton. Novembrový plán predstavuje
10 200 ton, upravovali sme ho na 8 000
ton, k dnešnému dňu (31. október – pozn.
redakcie) máme potvrdených 7 600 ton,
aj keď sú to určite nie konečné čísla. V decembri bude vo valcovni rúr oprava a s tým
súvisí aj plánovaná výroba 4 460 ton valcovaných rúr, ktorá bola upravená na 3 000
ton. Všetky naše obchodné spoločnosti,
vrátane priameho predaja, vyvíjajú snahy
dohodnúť objemy spájajúce novembrové
a decembrové požiadavky našich odberateľov. V ťahárni rúr bol október dobrý,
pretože PIPEX do ahol rozpracované objednávky na výmenníkové rúry. Plánované
množstvo 3 980 ton bolo upravené na
4 080 ton a potvrdených je až 4 149 ton, čo
predstavuje najvyšší objem v posledných
mesiacoch. Na november máme plán
3 780 ton, zatiaľ je potvrdených 2 967
ton a sú rozpracované ešte ďalšie objednávky. Verím, že sa náš zámer naplní. Pre
december, vzhľadom na vianočné sviatky,
je plán nižší, za aľ 2 480 ton a uvidíme,
ako sa situácia vyvinie v ďalších týždňoch.
Zákazky na galvanizované rúry máme
plánované na 90 ton, potvrdených bolo
113 ton, na november sme mali plán 90 a
máme 99 ton. Na december máme za aľ
objednávku na 5 ton. V októbri sme mali
plán výroby delených rúr 160 ton a potvrdených bolo 161 ton. Na november máme
za aľ potvrdených 150 ton a decembrový
plán predstavuje 126 ton. Už dnes máme
potvrdených 121 ton, čo je pozi vne. Na
október boli plánované 3 tony HP rúr, na
november za aľ objednávky nemáme. Po
dobrých mesiacoch vo výrobe navarova-

cích oblúkov, keď sme sa približovali k 200
tonám, sme v októbri mali 169 ton a z novembrového plánu 200 ton máme potvrdených 152 ton. Objednávky na redukcie
prevyšovali v októbri takmer dvojnásobne
plán a v novembri predstavujú objem na
úrovni obchodného a ﬁnančného plánu.
Aj v októbri naše ceny klesali. Priemerná cena vo valcovaných rúrach poklesla
v porovnaní so septembrom o 9 eur a čo
sa týka presných rúr, vzhľadom na výmenníkové rúry, priemerná cena za tonu klesla
o 47 eur v porovnaní so septembrovými
cenami. Priemernú cenu ovplyvnil aj fakt,
že šlo o predaj väčšieho objemu, kedy je
cena nižšia. V októbri sa priemerná cena
vrá la na úroveň septembra. Na výrobu
kon nuálne odlievaných oceľových blokov
máme plán predaja 5 000 ton a na november potvrdených za aľ 2 000 ton. Rozpracované sú však ďalšie rokovania s Třincom,
aj s nemeckými zákazníkmi.
Pri tvorbe obchodného a ﬁnančného plánu na nasledujúci rok čísla vychádzajú z reality druhého polroku 2016. Pozi vom je,
že dlhodobí zákazníci od nás neodchádzajú
aj napriek ponukám za nižšie ceny. Aj keď
sú ich objednávky nižšie ako v predchádzajúcom období, podstatné je, že sa držia pri
nás. Obchodníci vyvíjajú všemožné úsilie
na získavanie nových zákazníkov. Niekde
sa nám darí viac, niekde menej. Musíme
sa preorientovať na odberateľov, ktorým
predtým dodávali naši konkuren , aby
sme zabezpečili dostatočný objem zákaziek na štvrtý štvrťrok. S výrobným
riaditeľom Ing. Milošom Dekrétom sme
v minulých dňoch navš vili Irán. Rokovali sme s miestnym výrobcom. Iránska
vláda podporuje domácu výrobu. Perspek va sa tu rysuje, ale to chvíľu potrvá. Aj keď vieme, že iránsky trh je veľmi
zaujímavý, zároveň je veľmi náročný.

nového závodu, bude 370 a bude dostatočná, aj
s rezervou do budúcnos . Prosíme vodičov, aby
vozidlá odstavovali na vyznačených miestach, aby
neparkovali tak, že budú blokovať pohyb iných
vozidiel, aby neohrozovali plynulosť a bezpečnosť
cestnej premávky. Všetky parkoviská sú monitorované kamerovým systémom.
Upozorňujem zamestnancov, že vyhradené parkoviská v blízkos riaditeľskej budovy sú určené
len pre návštevy do tejto budovy, nie pre ostatné
návštevy do ŽP. Upozorňujem, že pozdĺž cesty
III. triedy 2381 je parkovanie a stá e zakázané.

V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

Odpoveď na otázku „Ako sú pripravené
jednotlivé prevádzkarne ŽP na zimné
obdobie?“ sme hľadali
začiatkom novembra v
cestnej a železničnej doprave u Ing. Petra Krajana, vedúceho prevádzkarne:
- Zamestnanci prevádzkarne doprava vykonávajú
svoju pracovnú činnosť
vo vonkajšom prostredí
a výsledok ich práce je

Orgány Policajného zboru SR môžu v zmysle legisla vy porušenie tohto zákazu kontrolovať a sankcionovať. V takomto prípade je možné využiť aj
inš tút objek vnej zodpovednos .
Na dodržiavanie pravidiel parkovania zamestnancov bude dohliadať strážna služba, ktorá
bude v požadovanom rozsahu spolupracovať
s Policajným zborom SR aj oznamovaním porušenia zákona. Parkovacích miest je už vytvorených
dostatočné množstvo a preto nie je dôvod k porušovaniu pravidiel a zákonov a spôsobovať tak
zbytočné konﬂiktné situácie pri parkovaní.

v boji so snehom a ľadom pomáha zariadenie elektrického ohrevu výhybiek,
ktoré máme nainštalované na 48 výhybkách v hlavných trasách vlečky. Vždy na
konci leta prebiehajú na tomto zariadení revízie a opravy, aby
bolo toto zariadenie do
začiatku zimy pripravené
na prevádzku. Celkove
je na vlečke ŽP a.s. sto
výhybiek a dvadsaťštyri
kilometrov koľají, ktoré
je potrebné udržiavať.
Podobne ako s autami,
aj naše lokomo vy a koľajové žeriavy musia byť

vozidiel a techniky treba na zimu pripraviť aj zamestnancov. Niektorí novoprija zamestnanci zažijú zimné obdobie
v podmienkach dopravy ŽP a.s. prvýkrát.
V priebehu jesene chceme využiť školenia a inštruktáže so zamestnancami na
pripomenutie bezpečnostných zásad.
V cestnej doprave apelujeme v tomto období na predvídavosť, opatrnosť
a prispôsobenie jazdy stavu a povrchu
vozovky. V koľajovej doprave na bezpečnú prácu a pohyb v koľajisku počas zimy.
Aké ďalšie úlohy sú pred vami do konca
roka, od ktorého nás delia už len necelé
dva mesiace?
- V priebehu týchto zvyšných dvoch

Prezúvať sme začali o dva týždne skôr

Apelujeme na opatrnosť a bezpečnú prácu
často závislý na poveternostných podmienkach. Pre dopravu je to jedno z najťažších období roka, preto samotnú
prípravu na zimu nesmieme podceňovať.
Príprava začína už koncom septembra
objednaním a dodaním posypového
materiálu, posypovej soli a doplnením
zimných pneumatík a režijného materiálu, ako sú metly a lopaty. Takisto
prebehla aj aktualizácia Opera vneho
plánu zimnej údržby vnútropodnikových
ciest a železničnej vlečky.
V stredisku cestná doprava a mechanizmy pred zimou pripravujeme motorové
vozidlá: kontrolou stavu akumulátora,
prezu m na zimné pneuma ky, kontrolou zimných náplní a výbavy. Netreba
zabudnúť ani na škrabky, rozmrazovače,
metličky a náhradné žiarovky.
V stredisku železničná doprava nám

na prácu v zimnom období dobre primesiacov budeme plniť úlohy spojené
pravené.
so zabezpečením výrobného procesu.
Budeme zabezpečovať aj potrebné autá
Kedy ste odštartovali tohtoročnú prípraa mechanizmy pri decembrových opravu na zimu a čo vás v jej priebehu čaká?
vách hlavných vý- Tohto roku sme
robných zariadení.
začali prezúvať
Pre dopravu
súčasnej dobe
v autoservise refeje to jedno z najťažších Vešte
prebieharentské vozidlá už
období roka,
jú dokončovacie
3. októbra, zhruna rozšírení
ba o dva týždne
preto samotnú prípravu práce
parkovacích plôch
skôr ako býva zvyna zimu nesmieme
v novom závode a
kom – vystrašila
práce na obnove
nás prvá snehová
podceňovať.
sociálnej budove
nádielka a náhle
cestnej dopravy. V tomto týždni sme
ochladenie v Brezne a okolí. Nechceli
odstraňovali porasty a upravovali presme to podceniť a aspoň sme si vyrastené koruny stromov v areáli cestnej
tvorili náskok. Dnes už máme osobné
dopravy. Keď budú práce ukončené
referentské vozidlá, autobus aj mikroa stavbári odídu, chceme vyčis ť a uprabusy prezuté a dokončujeme prezúvanie
tať celý areál.
Mul car a dodávkových vozidiel. Okrem
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„Soškári“ súčasťou medzinárodného projektu „TECHPEDIA“
glič ne, nemčine, španielčine a v slovenčine, a tak nesporne pomôžu aj
jazykovej príprave všetkých zainteresovaných. Učitelia a ich študen si môžu
vyberať výučbové materiály (alebo ich
čas ), ktoré ich zaujmú, a ktoré obohaa a spestria ich výučbu.
Z ponuky sú pre našu školu a odbory
najzaujímavejšie moduly: Automatizácia, Automatizácia domácnosti,
Optoelektronika, fotonika a senzory,
Bezdrôtové siete, Moderné bezpečnostné systémy, Systémy pre inteligentné budovy a domácnos , Kryptograﬁa,
počítačová kriminalita.
V rámci projektu je rozsiahly pilotný
beh, pri ktorom sú vyvinuté pomôcky
dôkladne otestované. Do testovania

Ing. Lucia Vojčíková
učiteľka odborných predmetov

Koncom minulého školského roka
dostali vyučujúci predmetov elektrotechniky, automa zácie a informa ky
ponuku zapojiť sa do medzinárodného projektu „TECHPEDIA“. V tomto
projekte sú zastúpené aj krajiny Anglicko, Nemecko, Španielsko a Česká
republika. Slovensko je reprezentované svojimi partnermi, podnikom alebo
firmou zamestnávajúcimi študentov

a samozrejme aj vzdelávacou inš túciou. Slovensko zastupuje Slovenská
technická univerzita v Bra slave.
Cieľom projektu je zatrak vniť a podporiť kvalitnú výučbu na technicky
orientovaných stredných odborných
školách, a to takou formou, ktorá bude pre študentov príťažlivá. Zvýšenie
kvality výučby v stredných odborných
školách chcú dosiahnuť ponukou širokého portfólia moderných výučbových pomôcok. Sú zamerané najmä
na menšie výučbové objekty – kratšie

sú zapojení súbežne aj študen odboru
mechanik mechatronik, ktorí s danými
učebnými pomôckami pracujú na hodinách elektroniky a automa zácie.
Na overenie výsledkov (t.j. miery, ako
si študen osvojili poznatky nadobudnuté z výučbových objektov vyvinutých
v projekte, a to nielen v národnom,
ale i v medzinárodnom meradle), je
pripravená veľká medzinárodná súťaž:
„Technická olympiáda“, do ktorej sa zapoja študen . Finále olympiády sa bude
konať v apríli budúceho roku v Českej
republike, v Prahe.
V októbri študenti na hodine elektroniky pracovali s učebnými textami
na tému: „Optoelektronika, fotonika
a senzory“.

výkladové moduly, pracovné listy, výkladové par e usporiadané do formy
výkladového slovníka, testy, prekladový
mul mediálny mnohojazyčný slovník...
Výučbové pomôcky budú všetkým
k dispozícii v elektronickej forme na
voľne dostupnom výučbovom portáli.
Materiály sú pripravené v češ ne, an-

Študenti na exkurzii vo Vlkanovej

Zvyšujú si odborný rozhľad
Ing. Juraj Pôbiš

Dňa 20. októbra 2016 sa študen III. C triedy – odbor mechanik
mechatronik, zúčastnili odbornej
exkurzie v spoločnos HTS BB s.r.o,
Vlkanová. Odborným výkladom ich
sprevádzal výrobný riaditeľ spoločnosti Miroslav Čief. Študenti
boli počas exkurzie oboznámení s
programom tepelného a chemicko-tepelného spracovania ocele v
jednotlivých prevádzkarňach, vybavených najnovšími technológiami
nemeckého dodávateľa IVA GmbH
a prácou v metalografickom labo-

Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy

INFORMUJE

V októbri boli zverejnené organizačné normy:

Ing. Soňa Roštárová

Smernica S-439/2015
revízia 3, zmena I

Technicko-technologická dokumentácia

Smernica S-456/2016
revízia 2, zmena 0

Zvyšovanie a prehlbovanie kvaliﬁkácie zamestnancov ŽP a.s.

Smernica S-487/2014
revízia 4, zmena I

Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

Smernica S-488/2014
revízia 2, zmena I

Účtovanie zásob v ŽP a.s.

Pokyn PO-209/2015
revízia 2, zmena I

Zodpovední zástupcovia v zmysle živnostenského zákona

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých
oblas činnos Železiarní Podbrezová a.s. a
je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle
jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy
platná a aktuálna. Celý proces jej tvorby,
pripomienkovania, schvaľovania a zverejňovania sa realizuje v elektronickej forme.
Oboznámenie zamestnancov so stanovenými
postupmi a povinnosťami, ktoré z nej vyplývajú, je zabezpečované prostredníctvom
vedúcich zamestnancov. Na druhej strane,
všetkým zamestnancom je smernicou S-271
Tvorba organizačných noriem a individuálnych riadiacich aktov stanovená povinnosť
oboznamovať sa s tou vnútornou legisla vou,
ktorá je potrebná pri výkone ich funkcie alebo
profesie. Aj z tohto dôvodu je tu pravidelná
rubrika Právny odbor – referát organizácie
a vnútornej legislatívy informuje, kde sú
zverejňované informácie o organizačných
normách, individuálnych riadiacich aktoch
a informačných aktoch, ktoré boli vydané
v priebehu predchádzajúceho mesiaca.
Všetky organizačné normy, individuálne
riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení
zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v čas Dokumenty - úsek
generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:
h p://dbmis/informa ka/VPN/Index.htm

ratóriu.
Študentov zaujali predovšetkým
jednotlivé zariadenia na tepelné
spracovanie ocele – nitridačná pec,
kryogénna pec, popúšťacia pec a
moderný automatizovaný spôsob
riadenia obsluhy týchto zariadení.
Absolvovaním exkurzie v HTS BB
s.r.o., si naši tretiaci jednoznačne
v praxi utvrdili vedomos z tepelného a chemicko-tepelného spracovania ocele. Prínosom exkurzie pre
študentov III. C triedy je zvýšenie
odborného rozhľadu a zhodnotenie
úrovne moderných technológií v
strojárstve a hutníctve.

Spoločnosť I.TRAN., s.r.o. Turzovka
Predmierska 229, 023 54 Turzovka, Slovakia
vás pozýva na predaj oblečenia.

Uskutoční sa 21. novembra 2016
v priestoroch športovej haly
na Štiavničke,
v čase od 9. do 17. hod.
Sortiment:
funkčné termooblečenie letné a zimné (nátelníky, tielka,
spodky, kukly), čiapky, šály, čelenky, termočelenky a termo-

V októbri boli vydané a zverejnené informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.:

čiapky pre deti a dospelých, svetre, pyžamá, termo oddy-

Oznámenie č. 05/2016

chové súpravy pre deti a dospelých, rôzne druhy mikín.

Predmet činnos Železiarní Podbrezová a.s.

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

Novinkou je nová kolekcia výrobkov na motívy Čičmany:

Rozhodnu e č. 07/2016

čiapky, šály, čelenky a termočelenky. Unikátnou novinkou

Vypracovanie vykonávacieho plánu na rok 2017

je kolekcia vrchného ošatenia s motívom Čičmany. Každý
V októbri boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.:
Príkaz č. 09/2016

Vypracovanie vykonávacieho plánu na rok 2017

Príkaz č. 10/2016

Čerpanie dovolenky

Príkaz č. 11/2016

Mimoriadna inventarizácia materiálových zásob v sklade č.
36 a v sklade č. 52 v prevádzkarni energe ka

Rozhodnu e č. 19/2016

Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. počas dní 1. 11. 2016 a
17. 11. 2016

výrobok je unikátny.
Tešíme sa na vašu návštevu!
e-shop www.itran.sk ponúka kvalitnú funkčnú bielizeň,
termo-bedrové pásy na prevenciu a liečbu chorôb chrbtice a
obličiek

www.podbrezovan.sk
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Ilustračné foto A. Nociarová

LETO NA TÁĽOCH BOLO PESTRÉ,
UŽ SA PRIPRAVUJEME NA ZIMU
Ing. Mária Roháčová
obchodná riaditeľka

Príjemné letné počasie prialo tohoročnej sezóne. Obišli nás tropické horúčavy
a dlhotrvajúce dažde. Klien , ktorí sa
rozhodli pre dovolenku na Slovensku,
určite neboli sklamaní a nebolo ich
málo. Dôvodov prečo dovolenkovať na
Slovensku bolo v tomto roku viac, ale
určite k rozhodovaniu prispelo aj skvalitnenie ponúkaných služieb.
To bolo cieľom aj v našej spoločnos
Tále a.s. Už začiatkom mája sa prejavil
zvýšený záujem o organizovanie golfo-

vých turnajov a firemných eventov.
Individuálnych klientov prilákali cenovo
výhodné balíky služieb s množstvom
športových ak vít a relaxu. Okrem hráčov
golfu prišli klien , ktorí sa venujú bicyklovaniu, turis ke, ale aj takí, čo chceli len
leňošiť pri bazéne. Okrem slovenských
hostí sme zaznamenali nárast českých
klientov, ktorým vyhovovala rozmanitá
ponuka ak vít.
Kvalitu služieb mali možnosť ohodno ť
aj zamestnanci akciovej spoločnos Železiarne Podbrezová. Do golfovej akadémie
sa počas leta prihlásilo tridsať de , ktoré
sa pod vedením profesionálnych tréne-

rov naučili veľmi dobre odpaľovať lop čky. Dúfame, že v budúcej sezóne sa opäť
prihlásia a privedú aj svojich kamarátov.
Našu početnú klientelu tvoria aj účastníci rekondičných pobytov. Sme radi, že
sa môžeme podieľať na zabezpečení tohto typu pobytov, ktoré rozšírili por ólium
našich ak vít. Priaznivú sezónu hodno li
aj členovia golfového klubu Gray Bear
Tále na svojom poslednom turnaji Good
Bye Texas.
Členovia klubu dosiahli pekné výsledky
aj mimo domovského ihriska v rámci
medzinárodných a slovenských turnajov.
Medzi juniormi nás úspešne reprezentujú

Richard Oles, Andrej Mateček, Sydney
Kašinská. Medzi seniormi je veľmi úspešný Michal Žeňuch. Majstrami golfového
klubu Tále sa v tejto sezóne stali Richard
Oles a Maja Roháčová na rany, David
Galovič na jamky.
Príroda je však neúprosná leto skončilo
a prichádza zima, na ktorú sa samozrejme tešíme. Dúfame, že snehové
podmienky budú priaznivejšie ako vlani
a počas vianočných sviatkov si lyžiari
zajazdia na všetkých zjazdovkách. Pripravujeme pekný program pre de s animátormi v stredisku, chutné jedlá v našich
reštauráciách, večerný koncert a disco,

silvestrovskú zábavu. V prípade dostatku
snehu nebude chýbať bežecká trať okolo
golfového ihriska.
Tešíme sa veľkému záujmu škôl, ktoré
si vybrali naše stredisko na lyžiarske
výcviky. Deti, aj inštruktori, oceňujú
rôznorodosť kvalitne pripravených tra ,
úschovu lyží v areáli počas kurzu, rozmanitosť reštauračných služieb (bufet,
palacinkáreň, slovenskú reštauráciu,
reštauráciu Stodola). Možnosť všetko si
vyskúšať budú mať aj študen Súkromného gymnázia ŽP a Súkromnej strednej
odbornej školy hutníckej ŽP počas lyžiarskeho výcviku.
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Jesenná lekáreň
Z internetu spracovala V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

Aj na prelome októbra a novembra môžu do našich domácich zásobární pribudnúť liečivé korene a plody, ktoré nám pomôžu zabezpečiť dostatočný prísun
vitamínov a minerálnych látok v zimnom období.

Jedálny lístok
7. – 13. 11. 2016
Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, karﬁolová, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaky,
uhorka ● Plnený bravčový závitok,
slovenská ryža, šalát ● Baraní guláš,
halušky ● Šalát mrkvový s marhuľami
● Pečené zemiaky s paradajkovou
omáčkou ● Muffiny s čokoládou,
kakao ● Bageta s pikantným mäsom
● Mliečny balíček.
Utorok
Polievky: slepačia, hrášková s hubami, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, červená
kapusta, knedľa ● Hovädzie mäso na
korení, ryža, šalát ● Roľnícke zemiaky,
uhorka ● Bulharský šalát s bravčovým
mäsom, pečivo ● Cestoviny s brokolicou a smotanovou omáčkou ● Šišky
s džemom, kakao ● Bageta syrová ●
Ovocný balíček.
Streda
Polievky: kapustová s klobásou, roľnícka, pečivo.
● Jelenie ragú s brusnicami, cestovina ● Vyprážané kuracie stehno,
zemiaková kaša, kompót ● Tortelliny
so šunkou, syrová omáčka ● Grécky šalát, pečivo ● Plnené hovädzie
mäso, zeleninová obloha ● Hanácke
koláče, kakao ● Bageta Gurmán ●
Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: hŕstková, pohronská, pečivo.
● Bravčový rezeň na zelenine, ryža,
šalát ● Hovädzie dusené, kôprová
omáčka, knedľa ● Pizza diabolská ●
Horehronský syrový šalát, pečivo ●
Kelový karbonátok, zemiaky, šalát ●
Maxi buchta s orechovo-višňovou
náplňou, vanilkový krém ● Bageta
s kuracím mäsom ● Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: gulášová, mrkvová s pórom,
pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, šalát ●
Kuracie stehno s kuriatkovou omáčkou, cestovina ● Údené mäso, hrachová kaša, uhorka, chlieb ● Šalát zo
surovej zeleniny s jogurtom, pečivo
● Losos na masle, dusená zelenina ●
Šúľance s makom ● Bageta moravská
● Mliečny balíček.
Sobota
Polievka: horácka, pečivo.
● Bravčové stehno nitrianske, knedľa
● Kuracie prsia s horčicou, ryža, uhorka ● Bageta Ape to.
Nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, zemiaky,
uhorka ● Hovädzia pečienka cigánska, tarhoňa, šalát ● Bageta Gurmán.

CESNAK
Jeho účinky, aj napriek tomu, že je ho
cítiť z úst, sú výnimočné. Nie nadarmo sa hovorí: „cesnak, ako liek”. Táto
zelenina a zároveň liečivá rastlina pochádza z Ázie. Pre prirodzenú ochranu
tela pred chorobami sa odporúča konzumovať cesnak čo najčastejšie (3x - 4x
za týždeň).
Cesnak zlepšuje priechodnosť ciev,
znižuje cholesterol a vysoký krvný tlak,
udržiava stálu hladinu cukru v krvi, pôsobí pro rakovinovo, prečisťuje horné
dýchacie cesty, má antibakteriálne
účinky, prečisťuje a udržiava trávenie
bez baktérií a zápalov, síra zabraňuje
zrážaniu krvi a tvorbe krvných zrazenín,
odstraňuje karcinogénne látky z tela,
zlepšuje pamäť, má an bio cké účinky
a posilňuje celkovú rovnováhu tela –
imunitu. Je výborným pomocníkom pri
chudnu , nakoľko zbavuje organizmus
nadbytočnej vody, ochraňuje telo pred
chorobami a pomáha spaľovať vnútorné tuky. Jeden veľký strúčik 3 – 4 krát
do týždňa vám pomôže udržať zdravie
stopercentne nabudené, ale ak vám
chu , konzumujte ho aj každý deň.
Cesnakový zázrak
Je to neoceniteľný pomocník, hotový
elixír zdravia, pripravený za 5 minút.
Potrebujete: 2 citróny, 7 ks väčších
strúčikov cesnaku, 4 dcl vody a sklenenú ašu.
Očistené strúčiky cesnaku pretlačte
do hrnca, pridajte ošúpaný citrón,
zalejte vodou a rozmixujte na „kašu“.
Zmes môžete scediť, ale ak vám jemné
kúsky cesnaku a citrónu nevadia, nechajte to tak. Malé kúsočky sú liečivé
a preto to radšej vydržte a prehltnite s
vodou. Vlejte do sklenej aše a dajte
do chladničky. Pite nalačno, pred raňajkami: 4 ČL zapite vodou. Takto môžete
konzumovať elixír jeden mesiac, potom
si dajte pauzu a po mesiaci môžete
pokračovať.

CHREN DEDINSKÝ
Patrí k rastlinám, ktoré majú veľmi silné
a účinné látky, pozi vne ovplyvňujúce
celkové zdravie človeka. Napriek jeho
špeciﬁckému zápachu, ako pri cesnaku, treba sa premôcť a pravidelne ho
konzumovať. Nakoľko chren tepelnou
úpravou prichádza o živiny, treba voliť
radšej surovú konzumáciu. Aj tu pla ,
že čerstvo nastrúhaný koreň chrenu
je tou najsilnejšou zbraňou pro cho-

robám. Pri strúhaní sa uvoľňujú jeho
liečivé vlastnos .
Účinné látky: voda, bielkoviny, sacharidy, tuk, vláknina, vitamíny A, B, C, E,
luteín, betakarotén, omega 3, omega
6 kyseliny, kyselina listová, kyselina
pantoténová, železo, vápnik, horčík,
fosfor, draslík, selén, zinok, meď, sodík.
Chren silne podporuje obranyschopnosť, má an sep cké – pro zápalové
a antibiotické účinky, prečisťuje krv,
ochraňuje bunky pred voľnými radikálmi, je prevenciou pred vznikom rakoviny a kardiovaskulárnymi ochoreniami,
znižuje vysoký cholesterol, udržiava
pevné a čisté cievy, čis dýchací systém
od hlienov, má močopudné účinky –
odvodňuje nadbytočnú vodu, prečisťuje obličky a močové cesty, lieči ich
zápaly, zlepšuje trávenie, odstraňuje
plynatosť, podporuje vyprázdňovanie,
podporuje rýchlosť metabolizmu –
chudnu e, urýchľuje spaľovanie podkožného tuku a tuku z potravy, odstraňuje boles hlavy, dodáva telu energiu
a zvyšuje pozornosť a pamäť. Z tohto
dôvodu je aj účinným pomocníkom pri
chudnu .

KAPUSTA OBYČAJNÁ
Ak hľadáte univerzálny liek na všetky
choroby, jedzte kapustu, ktorá patrí
medzi najzdravšie potraviny na svete.
Obsahuje množstvo cenných bioak vnych látok a protirakovinové účinky,
oveľa vyššie ako brokolica.
Červená alebo biela?
Medzi bielou a červenou kapustou
nie je veľký rozdiel. Červenolistá dlhšie
dozrieva, preto má tuhšie listy a má
viac vitamínu C, železa i bioﬂavonoidov.
V červenej kapuste sa nachádza 36
druhov rastlinných pigmentov, pričom
8 z nich sa nevyskytuje v žiadnej inej
rastlinnej potrave.
Výskumy potvrdili, že týždenne stačí
zjesť jednu porciu kapusty na zníženie
rizika rakoviny žalúdka, hrubého čreva,
pečene, pľúc a prsníka. Za najlepšiu
prevenciu považujú odborníci 2 až 3
porcie, 250 až 400 gramov týždenne.
Kapusta chráni aj pred ochoreniami
srdca a sivým zákalom, upravuje činnosť š tnej žľazy, čis tráviacu sústavu
a udržiava v črevách zdravú mikroﬂóru.
Obsahuje približne toľko vitamínu C
ako citrónová šťava a veľké množstvo
vitamínu E. Šťava zo surovej kapusty
zmierňuje pálenie záhy, pomáha liečiť
žalúdočné vredy, z kyslej kapusty zlepšuje trávenie. Kapusta patrí medzi nízkoenerge cké potraviny a keď budete
pri varení šetriť tukmi, stane sa vaším
chutným pomocníkom pri udržiavaní hmotnosti alebo pri chudnutí. Ak
mávate po jedle z kapusty nepríjemný
pocit nafúknutého brucha, nabudúce pridajte podľa chu viac byliniek:
estragón, tymian, rascu, kôprovú vňať,
bobkový list či nové korenie.
Kvasená kapusta patrí medzi najstaršie trvanlivé potraviny. V minulos
v zimnom období, spolu so zemiakmi

bola najdôležitejším zdrojom vitamínu
C. Typickú chuť kyslej kapusty spôsobuje bakteriálne kvasenie. Pri tomto
procese sa tvorí kyselina mliečna, ktorá
je nielen lahodná, ale aj prospešná pre
zdravie. Mikroorganizmy obsiahnuté
v kyslej kapuste zlepšujú trávenie a
vstrebávanie živín. Kyslá kapusta, ako
jediná rastlinná potravina, prirodzene
obsahuje vitamín B12, preto by sme
ju mali jesť pravidelne. Častejšie by ju
mali konzumovať , ktorí sa orientujú
na vegetariánsku stravu alebo jedia
málo mäsa. Vitamín B12 je dôležitý
pre mozog a nervy, podporuje duševnú sviežosť, odbúrava stres a pôsobí
an depresívne. Pravidelná konzumácia
kyslej kapusty zlepšuje imunitu, chráni
pred infekciami, zrýchľuje odvádzanie škodlivých látok z tela, podporuje
tvorbu červených krviniek a hormónov,
znižuje hladinu cholesterolu, posilňuje
srdcový sval a regeneruje bunky. Pri
kvasení sa v kapuste tvoria izo okyanáty – látky zabraňujúce nádorovému
bujneniu.
Tipy do kuchyne
● Vyskúšajte kyslú kapustu s čučoriedkami, ananásom, jablkami, hroznom,
hrozienkami, so sušenými datľami
alebo s ﬁgami.
● Kapustu môžete kombinovať s
mrkvou, pórom, cibuľou a so zemiakmi.
● Vrchné listy kapusty využite ako podložku pod pokrm alebo na nich naservírujte šalát.
● Keď červená kapusta pri dusení začne
strácať peknú farbu, pridajte do nej
lyžicu citrónovej šťavy alebo octu.
● Kvasená kapusta obsahuje viac vitamínu C, ako čerstvá. Už 200-gramová
porcia vám doplní potrebnú dennú
dávku a dodá viac laktobacilov, ako
téglik živého jogurtu.
Kapustnica
Suroviny: 1/2 kg údenej krkovičky,1 PL
mas , 200 g koreňovej zeleniny, 600 g
kyslej kapusty,1 cibuľa, hrsť hríbov, 2
klobásy, 2 bobkové listy, 1 KL mletej
rasce, mletá červená paprika, kocka
zeleninového bujónu, jeden zemiak, 3
strúčiky cesnaku, 3 sušené slivky
Mäso uvaríme do mäkka, vyberieme
a uložíme na teplom mieste. Do vývaru
dáme masť, nakrájanú koreňovú zeleninu, kyslú kapustu, cibuľu, namočené
hríby a varíme asi 20 minút. Pridáme
celú cibuľu, klobásu, bobkový list,
rascu, papriku. Polievku dochutíme
bujónom a varíme ešte 40 minút. Vyberieme klobásu, polievku zahus me
nastrúhaným zemiakom a varíme, až
kým sa zemiak nerozvarí. Nakoniec
polievku dochutíme prelisovaným
cesnakom, sušenými slivkami, prevaríme a opäť vložíme pokrájané mäso
a klobásu.
Pikantná kapusta
Suroviny: 1 kg bielej hlávkovej kapusty,
dve červené papriky, veľká cibuľa, 0,5
– 0,75 dcl ryže, 1 ČL mletej červenej
papriky, 2 PL paradajkové pyré, 50
g masla, voda na podlievanie podľa
potreby, soľ, 0,5 ČL Isot (alebo chilli).
Kapustu nakrájame na tenké rezance.
Na masle osmažíme (1-2 min.) 2PL
paradajkového pyré alebo hustého
paradajkového pretlaku. Pridáme cibuľu a papriku nakrájanú na kocky
a chvíľu smažíme. Potom pridáme 1KL
mletej červenej papriky, premiešame,
podusíme, pridáme kapustu, osolíme
a pridáme 0,5 KL Isot (čiernej tureckej
papriky alebo chilli) a dobre premiešame. Nakoniec podlejeme vodou tak,
aby v priebehu varenia šťava kapustu
za stáleho podlievania, neprekrývala.
Keď je kapusta mäkká a má dostatok
šťavy, vsypeme do nej 0,5 – 0,75 dcl
ryže. Premiešame a necháme asi desať
minút zakryté povariť. Potom odstavíme, pred podávaním necháme asi 20
minút postáť.

Jedálny lístok
14. – 20. 11. 2016
Pondelok
Polievky: šošovicová kyslá, bulharská,
pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zeleninová
ryža, kompót ● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa ● Ravioly so syrom,
paradajková omáčka ● Windsorský
šalát, pečivo ● Zapekaná brokolica
s tofu ● Škoricové osie hniezda, kakao
● Bageta sal ámová so šalátom ●
Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: terchovská, krupicová so
zeleninou, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaky,
uhorka ● Kuracie prsia na paprike,
cestovina ● Držky na diabolský spôsob, knedľa ● Lahôdkový šalát, pečivo ● Hubové rizoto, uhorkový šalát
● Zapekané palacinky s tvarohom ●
Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.
Streda
Polievky: hovädzia s pečeňovými haluškami, karﬁolová, pečivo.
● Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa ● Hovädzí závitok hrádocký, ryža, šalát ● Kuracie stehno
so zeleninou, špenátové rezance ●
Syrové tajomstvo, pečivo ● Zapekané
zemiaky s pórom ● Buchty na pare
s lekvárom, kakaová posýpka, kakao
● Bageta moravská ● Ovocný balíček.
Štvrtok (sviatok)
Polievka: slovenská hubová, pečivo.
● Bravčové stehno záhradnícke, slovenská ryža, šalát ● Hydinové ražniči,
zemiaky, uhorka.
Piatok
Polievky: stupavská zabíjačková, rascová s vajcom, pečivo.
● Morčacie prsia prírodné, ryža,
uhorka ● Hovädzia pečienka sviečková, knedľa ● Vyprážaná treska plnená
brokolicou a syrom, zemiaky, šalát ●
Pestrý cestovinový šalát ● Ohnivé
kuracie stehno orientálne, zeleninová
obloha ● Kysnutý koláč marhuľová,
kakao ● Bageta s kuracím mäsom ●
Ovocný balíček.
Sobota
Polievka: mexická, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky ●
Bravčový perkelt, cestovina ● Bageta
syrová.
Nedeľa
Polievka: pórová so zemiakmi, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa ●
Kuracie prsia Kung-Pao, ryža, šalát ●
Bageta moravská.
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Blahoželáme
v novembri
pracovné jubileá
40-ročné
Libuša KOVAŘOVICOVÁ
Eva LOVÁSOVÁ
35-ročné
Daniel LEHOTSKÝ
30-ročné
Mar n HAVIAR
Peter GROLMUS
25-ročné
Libor MAKÚCH
Mar na MITTERPACHOVÁ
Radim ROSIAR
20-ročné
Anna KURACINOVÁ
Ing. Dušan LUPTÁK
Vladimír MURÁNSKY
Pavol ROSIAR
Marian SPIŠIAK
Jozef STRELEC
Mgr. Ivana WEISOVÁ

AFORIZMY

Mariana Bystrianskeho
Bola veľmi šetrná. Počas energe ckej špičky vypínala aj prsia.
Voľakedy sme žili od výplaty k výplate, dnes od bankomatu k bankomatu.
Kto nemá v hlavne, nemusí byť abs nent.

Text: V. Kúkolová, Foto: I. Kardhordová

Sú ľudia, ktorým treba veci vytmaviť, aby im bolo všetko jasné.
Keď niečo nevyšlo vypil si to sám, keď vyšlo, vypili si všetci.
Nie z každého vajca sa vyďobe kurča. Z niektorého sa vykľuje iba volské oko.
Niektoré ženy sú ako naša ekonomika, ež sa spoliehajú na zahraničnú pomoc.
Čo máš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra, lebo zostaneš nezamestnaný.
Pre niektorých ľudí je ľahšie preobliecť kabát, ako vysúkať rukávy do roboty.
Zdravie sa peniazmi zapla ť nedá, ale skúste to povedať niektorým doktorom...
Bez vetra sa ani vrtuľa veternej elektrárne nepohne.
Niektoré ženy sú aerodynamické, mužom nekladú žiaden odpor.
Ľudia si zvyknú ísť do vlasov vtedy, keď už majú všetkého plné zuby.
Málokto si prihrieva polievočku zo zdravotných dôvodov.
Rozum nebral do hrs preto, aby si nezašpinil ruky.
Ešteže niektorí dôchodcovia žijú zo spomienok, lebo z dôchodku by nevyžili.
Dobrý odborník je na nezaplatenie. Nie a nie ho poriadne zapla ť.
Kto žije klebetami, určite nemá problém s trávením.
Kto často vystrkuje rožky, bude mať po chlebe.

Spomienky
Pri nedožitých päťdesiatich rokov
života a devätnástom výročí nešťastnej smrteľnej nehody (25. októbra
1997) syna
Miroslava ORAVSKÉHO
z Mýta pod Ďumbierom,
si na neho spomína rodina a tí, ktorí ho poznali
a nezabúdajú.

Autor:
PK

český výrobca nákl.
automobilov

Dňa 21. novembra si pripomenie
dvadsať rokov odvtedy, ako nás navždy opus l náš drahý manžel, otec
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Pomôcky:
IRL, OKA,

Šmolkovia
Najväčšia hudobná show pre de a celé
rodiny na vás čaká 6. novembra o 16.
hodine v Aréne v Brezne.
THE BLESSED BEAT
Koncert slovensko-talianskych hudobníkov v rámci Horehronských jazzových dní
sa uskutoční 9. novembra o 19. hodine
v synagóge v Brezne.

Deň veteránov
Na pamiatku obe všetkých vojnových
konﬂiktov sa uskutoční 11. novembra
o 11. hodine na Námestí gen. M. R.
Štefánika.
Podstavekova heligónka
Šestnásty ročník Fes valu heligonkárov
z celého Slovenska, venovaný Antonovi
Bendíkovi pri príležitos jeho životného
jubilea, sa uskutoční 12. novembra
o 17. hodine v Mestskom dome kultúry.

stával sa
pustým

daňový raj

Poďakovanie

Pozývame vás

svätožiara

Jána KRAJČIHO z Brezna.

Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom, susedom
a známym za účasť na poslednej
rozlúčke s našou milovanou mamou,
starou a prastarou mamou

Predám auto: Ford C-MAX 1.8 TDCi
Duratorq Trend, 85 kW, M5, 5d. Ročník: 6/2007. Kontakt: +421905748697,
+421903943072.

súbor máp

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a dcéra
s rodinami
...

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a dcéra
s rodinami a ostatní príbuzní

Výstava prevažne tropického hmyzu,
zo súkromnej zbierky Michala Zachara
z Prievidze, bude inštalovaná v Horehronskom múzeu v Brezne od 8.
novembra do 3. decembra, od 8. do
17. hod., v sobotu od 9. do 13. hod.
Uvidíte denné a nočné motýle z celého
sveta, atrak vne druhy vidlochvostov
a babôčiek. Z nočných motýľov hlavne
lišajovité a káňovité. Najpočetnejšiu
skupinu zastupujú chrobáky z Afriky,
Ázie, Južnej Ameriky, ktoré si autor
doviezol z expedície po týchto kontinentoch. Súčasťou výstavy sú aj fotograﬁe z ciest, živé živočíchy, chované
v teráriách, napr. pakobylky či pavúky
– vtáčkare a prírodopisné ﬁlmy.

ohrada

koncovka
zdrobnelín



Dňa 23. novembra si pripomenieme
desiate výročie od úmrtia nášho
milovaného manžela, otca, starého
a prastarého otca a príbuzného

In ze r t n á s luž b a

telocvičný
úkon

Tomáš REICHEL
z Mýta pod Ďumbierom.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami chú
spomienku.

„Kto umiera – neodchádza, ale zostáva s tými, ktorí ho milovali.“

T3

Tropický hmyz

čeký
súhlas

...
„Čas plynie ako chej vody prúd, kto
ťa mal rád nevie zabudnúť.“

životné jubileá
Stanislav DIBDIAK
Peter MEDVEĎ
Vladimír SÁLIŠ
Mar n ŠÁRIK
Alena ŠTULRAJTEROVÁ
Miroslav VOLOŠÍN
Milan AUXT
Ľubomír LONGAUER
Juraj MEDVEĎ
Ing. Jozef RYBÁR
Ing. Zdeno FEDOR
Eva LOVÁSOVÁ
Ivan VLČEK
Peter ZIFČÁK

Vo vstupe do Hutníckeho múzea Železiarní Podbrezová je inštalovaná výstava
členov fotoklubu Granus pod názvom: „Cesty fotograﬁe“. Autori predstavujú svoje
diela, prezentujúce ich objavovanie a zachytávanie jedinečných okamihov života.
Svojou tvorbou chcú v návštevníkoch výstavy vyvolať úsmevy, ale aj úctu a smútok.
Zachytávajú rôzne oblas života, ľudí a krajín, s ich zvyklosťami, tradíciami a mravmi, rozdielnou kultúrou a náboženstvom. Všetky fotograﬁe však spája sloboda
prejavu a výpoveď svetla o kráse.

lákaj
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gáter
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pascal
(skr.)

kolkársky
oddiel

veľký kotol
na varenie
(hov.)
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Assoc.
Internat.
de Tourisme

Katarínou PEŤKOVOU z Hronca.
Ďakujeme za kve nové dary a prejavy sústras , ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smú aca rodina

- Doparoma aj s mobilom, už ho... T1 – T3

STRANA 8 ČÍSLO 22/2016

www.podbrezovan.sk

S O S L O VA N O M
Nedeľa 30. október 2016, Bratislava
Fortuna liga, 14. kolo

ŠK Slovan Bratislava
– FO ŽP Šport Podbrezová 2:0 (2:0)
Góly: 27. Čavrič, 41. Kubík. ŽK: Šafranko, Viazanko. Pred 645 divákmi rozhodovali:
Vnuk - Hrčka, Ádam
Aj do hlavného mesta cestovali Podbrezovčania s vidinou bodového zisku, lenže v
ďalšom súboji druhého s tre m ich čakal veľmi náročný duel. Už v úvode naznačil
Slovan svoju silu. V štvrtej minúte zakončoval v dobrej pozícií na päťke Saláta, ale
strela letela nad bránku. Druhý stopér Vernon de Marco hlavičkoval po inej štandardke, ale ešte pred tým rybičkou netraﬁl bránu Čavrič. Tento hráč sa však v dvadsiatej siedmej minúte dočkal aj presného zásahu, keď sa k nemu odrazila lopta a
zoči-voči Kuciakovi uspel (1:0). Do polčasu to bolo bohužiaľ o dva góly v neprospech
hos , pretože z takmer rovnakej pozície vystrelil aj Kubík a traﬁl presne k žrdi (2:0).
V druhom polčase chcela Podbrezová spraviť všetko preto, aby sa tento nepriaznivý
stav zmenil, lenže do šancí sa príliš nedostávala. Nepomohla ani zlepšená hra. V
zaujímavých zakončeniach boli Turňa či Kuzma, no obaja bránu minuli. Z Bra slavy
sme sa vrá li bez bodov, čo sa v tomto ročníku stalo iba druhý raz.
FO ŽP Šport: Kuciak – Turňa, Krivák, Kupčík, Djordevič – Vajda, Podio – Viazanko,
Kuzma (75. Kochan), Šafranko (80. Breznaník) – Bernadina.
 Futbal Dorast U19

Archívna snímka z domáceho stretnu a nášho fortunaligového mu so Slovanom objek vom A. Nociarovej

I. Dubíny

S NITROU

 Futbal Muži A

Sobota 22. október 2016, Podbrezová
1. liga dorast, 09. kolo

M. Kubove

S M YJ AV O U

FO ŽP Šport Podbrezová – FC Nitra 1:2 (0:0)

Sobota 22. október 2016, Myjava
Fortuna liga, 13. kolo

Spartak Myjava – FO ŽP Šport Podbrezová 0:2 (0:0)
Góly: 71. Bernadina, 82. Šafranko. ŽK: Holiš, Ostojič - Djordevič, Kostelný. Pred 983 divákmi rozhodovali: Pavlík – Ferenc, Špivák.
Po víťazstve pro Spartaku Trnava čakal náš m zápas pro druhému Spartaku, tomu myjavskému. Navyše, išlo o priamy
súboj o druhú priečku tabuľky. Už v úvode poslal dobrý center zľava Mehremič, ale zabudnutý Kolár pred Kuciakom loptu
netraﬁl. Podbrezová sa snažila vyrážať hlavne do brejkov, ktoré však v prvom polčase nevychádzali. Myjava si tak vypracovala ďalšiu možnosť, opäť po centri zľava. Tentoraz domáci loptu traﬁli, priestor brány už ale nie. V závere polčasu sa
ešte Kolár snažil prehodiť Kuciaka, avšak brankár hos výborne vybehol a na hranici šestnástky loptu chy l. Aj v druhom
polčase pokračovala ak vita domácich. Dobrú možnosť mal Kolár, ktorý strieľal z dobrej pozície, ale len do miest, kde bol
pripravený brankár Kuciak. Z minima sme ale vyťažili maximum. Po rýchlej akcii strieľal z hranice šestnástky Podio, avšak
zakončenie sa premenilo na prihrávku, ktorá našla Bernadinu. Jeho pohyb už domáci obrancovia nedokázali zachy ť a
holandský útočník traﬁl po zemi k žrdi (0:1). Domáci sa dostali do veľkého tlaku okolo osemdesiatej minúty, avšak Mar n
Kuciak predviedol možno zákrok sezóny, keď chy l Kukoľovu strelu zblízka. O chvíľu sa vyznamenal aj pri šanci Sládeka a
následne sme sa opäť tešili. Viazanko dostal dobrú loptu do šestnástky, poslal ju pred bránu a Šafranko zvýšil vedenie (0:2).
Kuciak však mal prácu, ale odolal obrovským možnos am Kukoľa aj Bílovského. Ďalšie skvelé víťazstvo, tri body idú domov.
FO ŽP Šport: Kuciak – Turňa, Krivák, Kostelný, Djordjević – Vajda, Podio – Viazanko (90. Migaľa), Kuzma, Šafranko – Bernadina.

Góly: 76´ Blahút - 81´ a 83´ Fábry
V zápase s vedúcim mužstvom súťaže podali chlapci najlepší výkon tejto sezóny, ale
hluchá päťminútovka od 81. do 85. minúty, rozhodla o našej tesnej prehre. Po celú
dobu sme mužstvo hos prevyšovali nielen bojovnosťou, ale na moje potešenie aj
v hernej kvalite. Vypracovali sme si väčšie množstvo gólových príležitos , výborne
sme kombinovali a dobre pracovala aj defenzíva. Ani nepremenený pokutový
kop v 61. minúte Tešlárom mužstvo nerozhodil a v 76. minúte sme po výbornej
individuálnej akcii Blahútom zaslúžene išli do vedenia. Bohužiaľ v 81. a 83. minúte
prišli dve individuálne chyby, ktoré skúsený M. Fábry využil na otočenie výsledku. Záverečný zúfalý nápor už vyrovnanie nepriniesol, a tak chlapci odchádzali z
ihriska so sklonenými hlavami. Hos a mohli ďakovať skvelému Šipošovi v bráne a
pohotovému Fábrymu za 3 body. Lepšie mužstvo prehralo, ale aj taký býva futbal.
Myslím si, že moji zverenci môžu mať za predvedený výkon hlavy hore. Dôležité
je, aby takýto výkon dokázali zopakovať aj v závere jesennej čas a potom príde
aj vytúžený bodový zisk.
FO ŽP Šport U 19: Slaniniak – Vida, Fischer, Kuc, Weiss, Lukáčik (87´ Kulich), Cal k,
Tešlár, Mejri, Garaj (86´ Nepšinský), Blahút.

Piatok, 28. október 2016
1. liga dorast, 10. kolo

 Kolky

M. Kozák

Víťazstvá Podbrezovej v ligových zápasoch
V šiestom kole Interligy sa stretlo domáce družstvo Podbrezovej s hosťami
z klubu ŠK Modranka. V priemernom
ligovom stretnu zvíťazili domáci kolkári 6:2, 3762:3517. Najlepším hráčom
zápasu bol Vilmoš Zavarko, s rovnými
700 kolkami.
Zostava a body A mužstva KO ŽP Šport:
Vadovič 651/1, Tepša 661/1, Tomka
586/0, Zavarko 700/1, Kozák 604/1,
Nemček 530/0.
Oveľa prekvapivejší výsledok dosiahla rezerva Podbrezovej vo svojom
domácom stretnutí so Starou Turou.
Po výbornej hre všetkých hráčov sa
číslo zastavilo až na hodnote 3851,
čo znamená nový rekord B mužstva
Kolkárskeho oddielu ŽP Šport Podbrezová. Celkový výsledok zápasu bol
8:0, 3851:3371. Najlepšími hráčmi
zápasu boli Tomáš Dilský a Erik Kuna
so 672 bodmi.
Zostava a body B mužstva KO ŽP Šport:
Kuna 672/1, Štefančík 630/1, Balco
593/1, Kyselica 642/1, Pašiak 642/1,
Dilský 672/1.
Ženy zvíťazili v kolkárni v Piešťanoch
v zápase pro domácemu Trenčínu 6:0,
1942:2124.
Zostava a body družstva žien KO ŽP
Šport: Dominika Kyselicová 556/1,
Poliaková 496/1, Ďuricová 514/1, Micanová 558/1.
V 1. lige východ porazila Podbrezová
Rimavskú Sobotu 7:1, 3428:3280.
Zostava a body C mužstva KO ŽP Šport:
Ľ. Svitek 574/1, M. Dziad 578/1, Babčan

605/1, Petráš 568/1, Herich 564/1,
Švantner 539/0.
V 4. kole Dorasteneckej ligy prehrali
dorastenci v súperovej kolkárni vo

Vrútkach 0:4.
Zostava a body družstva dorastu KO
ŽP Šport: :Švantner 502, Balco 429, F.
Bánik 520, N. Poliaková 449

ŠK Slovan Bratislava
– FO ŽP Šport Podbrezová 0:1 (0:0)
Gól: 81´ Mejri.
FO ŽP Šport U19: Slaniniak – Horváth, Bellay, Kuc, Weiss, Lukáčik (90´Vida), Cal k
(36´Nepšinský), Tešlár, Garaj, Blahút (90´Pajdučák), Mejri.
 Futbal Dorast U16, 17

J. Gajdošík

FO ŽP Šport Podbrezová U16
– ŠK Slovan Bratislava 1:3 (0:2)
Góly: 55´ Galčík - 18´ Polakovič, 40´ Giesser, 60´ Strelec.
V ďalšom kole sme hos li minuloročných majstrov Slovenska a od úvodných minút
hos a potvrdzovali svoje kvality. Prvý polčas dominovali na ihrisku a ovládli ho
herne aj výsledkovo. Našim hráčom síce nemožno uprieť snahu, ale prvý polčas
sme nedokázali kvalite súpera vzdorovať, súperovi sme dali príliš mnoho priestoru.
Hrali sme príliš pasívne v obrannej fáze, všade sme boli o krok neskôr, ako hos a.
Druhý polčas sme chceli zmeniť náš výkon a to sa nám aj podarilo. Zlepšili sme sa
v obrannej fáze, získavali viac lôpt už v stredovej zóne a aj prechod do útoku sme
mali presnejší. Výborne hrajúcim Galčíkom sa nám podarilo znížiť, no už v treťom
zápase po sebe sme inkasovali krátko po strelení gólu, a tak nám hos a opäť odskočili o dva góly. Napriek tomu sa naši hráči nevzdali a snažili sa do konca niečo
so zápasom urobiť, ale výsledok sa už nezmenil. Hos a boli v tomto zápase lepším
družstvom s niekoľkými výraznými individualitami, ich víťazstvo bolo zaslúžené.
Napriek prehre môžeme našich hráčov pochváliť za dobrý výkon v druhom polčase,
kde sme sa dokázali presadiť v útočnej fáze a byť nebezpeční.
FO ŽP Šport U16: Dlubač – O. Kováčik (41´ P. Kováčik), Švantner, Gecelovský, Tomek,
Bakaľa, Šmiheľ (60´ Kožlej), Blaho, Vicáň (69´ Šu nský), Gačík, Svetlošák (51´ Auxt).

FO ŽP Šport Podbrezová U17
– ŠK Slovan Bratislava 1:3 (0:2)
Tomáš Dilský si v zápase pro Starej Turej vylepšil svoj osobný rekord na hodnotu 672 bodov

Góly: 54´ vlastný gól, 65´ Haramia.
FO ŽP Šport U17 : Ludha, Ončák, Caban, Matalík, Jagerčík, Ďatko (71´ Šteno), Čief
(63´ Cibula Š.), Molčan, Floch (79´ Bartoš), Vodilka, J. Cibula.
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