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Dňa 27. mája 2016 nastúpilo k slávnostné-
mu preberaniu vysvedčení a prijatiu do ro-
diny železiarov 46 tohtoročných  úspešných 
absolventov Súkromnej strednej odbornej 
školy hutníckej Železiarní Podbrezová, v 
študijných odboroch hutník operátor a me-
chanik strojov a zariadení 28 a mechanik 
mechatronik 18. Štúdium úspešne ukončilo 
aj 41 absolventov gymnázia s profiláciou na 
informatiku, anglický jazyk a šport.
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V sobotu, 21. mája, sa na hraničnom prie-
chode Vyšný Komárnik – Barwinek uskutoč-
nila malá slávnosť. Nadšenci techniky a his-
tórie slávnostne odhalili repliku hraničného 
orientačného stĺpu na mieste nálezu po-
sledného zachovaného exempláru z prvej 
republiky. Tieto pamätníky československej 
štátnosti stáli pred osemdesiatimi rokmi na 
takmer každom hraničnom priechode a pri-
pomínali cestovateľom, že vstupujú na naše 
územie.

Súťaž medzi
zmenami

Súkromné školy čítajte na 2. strane

O obľúbenosti futbalového turnaja, na 
ktorý sa každoročne tešia stovky žiakov do 
desať rokov, netreba pochybovať. V základ-
nom kole sa aj v tomto ročníku  predstavilo 
stoosemdesiat hráčov zo šestnástich zák-
ladných škôl okresu Brezno, ale aj z Brusna 
a Hnúšte.

Súkromné školy čítajte na 4. strane

Rok 2015 bol veľmi nezvyčajný v tom, že v 
poslednom kvartáli súťaže sme prechádzali 
zo štvorzmenného nepretržitého pracovné-
ho režimu na hybridný päťdňový trojzmen-
ný pracovný režim, pričom bola zrušená 
jedna pracovná zmena. Z tohto dôvodu 
bolo koncoročné vyhodnotenie súťaže me-
dzi zmenami náročnejšie. Niektorí pracov-
níci boli preradení a s niektorými sme sa 
museli rozlúčiť, pretože bol s nimi ukončený 
pracovný pomer.

Žiaci na súťažiach
Žiaci Súkromnej strednej odbornej školy 
hutníckej Železiarní Podbrezová, študujúci 
odbor mechanik mechatronik, sa v priebe-
hu mesiacov marec – apríl zúčastnili dvoch 
celoslovenských súťaží.

Zo slávnostného aktu odovzdávania vysvedčení úspešným absolventom našich 
súkromných škôl a ich prijatia do rodiny železiarov objektívom Ivety Kardhordovej

            V Podbrezovej 
sa podarilo usku-
točniť vzdeláva-
nie, kde absolven-
ti majú okamžite 
pracovné mies-
to v remeslách a 
profesiách, ktoré 
sú žiadané na-
šim priemyslom. 
Považujem to za 
veľmi významný 
a úspešný krok 
a príklad dobrej 
praxe pre ostatné 
školy a podniky.

Peter Plavčan,
minister školstva, vedy,

výskumu a športu SR

Júnové liečivé
byliny
Na jar nám rastliny ponúkajú najviac živín a 
vitamínov, ktoré po zime potrebujeme. Skoro 
všetky obsahujú väčšie množstvo vitamínu C, 
K, mnoho živín, stopových prvkov a ďalších 
účinných látok. Často sú to buriny, ktoré majú 
korene veľmi hlboko a vyťahujú zo zeme veľa 
minerálov, ktoré mnohokrát chýbajú v zeleni-
ne a ovocí z obchodu. Vybrali sme pre vás tip 
na bylinky, ktoré sa zbierajú v júni:

Redakcia čítajte na 6. strane

Bilancia jarnej
časti súťaže
Myslím si, že noví tréneri postupne dokáza-
li z hráčov dostať to, čo v nich je. Vytvorila 
sa nová obranná formácia, kde všetci štyria 
noví hráči odohrali bez závažnejších prob-
lémov celú jarnú časť a podstatné bolo, že 
sme inkasovali menej gólov.

Futbal čítajte na 8. strane

Železiarne Podbrezová čítajte na 3. strane



   Dňa  27. mája 2016 nastúpilo 
k slávnostnému preberaniu vy-
svedčení a prijatiu do rodiny žele-
ziarov 46 tohtoročných  úspešných 
absolventov Súkromnej strednej 
odbornej školy hutníckej Železiar-
ní Podbrezová, v študijných odbo-
roch hutník operátor a mechanik 
strojov a zariadení  28 a mechanik 
mechatronik 18. Štúdium úspešne 
ukončilo aj 41  absolventov gym-
názia s profiláciou na informatiku, 
anglický jazyk a šport.
   Už tradične sa toto významné 
podujatie koná za prítomnosti 
vzácnych hostí. Tentokrát pozvanie 
prijal minister školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR Peter Plavčan a 
dekanka  Hutníckej fakulty Technic-
kej univerzity v Košiciach Iveta Vas-
ková. V hľadisku sedeli aj hostia, 
predseda Predstavenstva a gene-
rálny riaditeľ Komerční banky Pra-
ha Albert Le Dirac´ha Katarína Ku-
rucová, riaditeľka Komerční banky 
na Slovensku. Slávnostného aktu 
sa zúčastnilo Predstavenstvo ŽP, 
Dozorná rada ŽP, starostovia oko-
litých obcí, riaditelia základných 
škôl, výchovní poradcovia, rodičia, 
pedagógovia a spolužiaci z nižších 
ročníkov. 
    V úvode slávnosti sa prítomným 
prihovoril  Vladimír Soták, pred-
seda Predstavenstva a generálny 
riaditeľ Železiarní Podbrezová, 
ktorý okrem iného úspešným ab-
solventom povedal: „Verím, že na 
tom, čo ste počas štúdia v našich 
školách  získali, budete v budúc-
nosti stavať.“ Nasledoval príhovor 
ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu Petra Plavčana. „Keď som 
prišiel sem pred dvoma týždňami, 
bol som nadšený. Videl som tu to, 
čo som ja ako učiteľ na vysokej ško-
le učil v praxi – prepojenie medzi 
výskumom, vzdelávaním a praxou. 
Prídem sem a vidím, že to funguje 
tak, ako má. Úprimne blahoželám, 
že sa podarilo niečo také vytvoriť, 

môže to slúžiť ako príklad pre os-
tatných. „Riaditeľka súkromných 
škôl Anna Pavlusová vo svojom 
príhovore okrem iného povedala: 
„Sme hrdí na to, čo ste dosiahli a 
s radosťou dnes konštatujem, že 
sme splnili sľub – pripraviť vás pre 
budúce zamestnanie, 
ktoré vám garanto-
vali Železiarne Pod-
brezová a.s. Vďaka 
vynikajúcej koncepcii 
prepojenia teoretic-
kej prípravy s prak-
tickou na pracoviskách firmy, nev-
stupujete do neznáma, ale ste zrelí 
úspešne sa zaradiť do pracovných 
kolektívov. Tí, ktorí ste sa rozhodli 
ďalej študovať – dali sme  vám do-
statočné vedomosti pre štúdium 
na vysokej škole s vedomím, že 
kedykoľvek vám podáme pomocnú 
ruku a pokiaľ ste sa rozhodli pre 
odbory potrebné pre ŽP a.s., aj bu-
dúce zamestnanie.“
   Nasledovalo odovzdávanie vy-
svedčení a „pasovanie“ do rodiny 
železiarov.  V mene absolventov 
Súkromnej strednej odbornej školy 
hutníckej poďakoval Vojtech Har-
van vedeniu Železiarní Podbrezová 
za vytvorené podmienky, vedeniu 
školy, pedagógom i rodičom. Za 
gymnazistov poďakovala Lívia As-
chenbrierová.
  Súčasťou tohto významného do-
poludnia bolo oceňovanie tých 
najlepších. Z radov absolventov 
Súkromnej strednej odbornej ško-
ly hutníckej bol vyhodnotený ako 
najlepší Jakub Popper a odmenená 
bola aj gymnazistka Lívia Aschenb-
rierová. Retiazky z bieleho zlata 
s príveskom so vsadeným diaman-
tom od firmy ALO Diamonds im 
odovzdal minister školstva Peter 
Plavčan a Marian Kurčík, podpred-
seda predstavenstva a ekonomický 
riaditeľ s Annou Pavlusovou. Vy-
hodnotená bola aj najlepšia trieda 
a stala sa ňou IV. H, ktorej symbo-
lický šek na finančnú odmenu 500 
eur odovzdal predseda Dozornej 
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S akými pocitmi si prichádzate
prevziať maturitné vysvedčenia?

Lívia ASCHENBIEROVÁ,
gymnazistka
   - No, mám zmiešané pocity, 
určite mi škola bude chýbať. 
Som veľmi rada, že som tu 
študovala, mala som veľmi 
dobrú učiteľku angličtiny, aj 
ostatní boli super. Chcela by 
som ísť na lekársku fakultu 
do Brna, uvidím, či sa mi to 
podarí.

Martin MAGULA,
mechanik strojov a zariadení
   - Nervózny určite nie som, 
ale skôr sa teším, že to už bu-
dem mať čochvíľa za sebou. 
Teraz nastúpim do práce, rok 
budem pracovať vo svojej pro-
fesii a potom by som chcel ísť 
na vysokú školu. Samozrejme, 
pokračovať v odbore, v kto-
rom som študoval doposiaľ.

Oliver GIERTL,
mechanik mechatronik
   - Som veľmi rád, že som 
úspešne dokončil ško-
lu a môžem ísť pracovať. 
Moje budúce pracovisko už 
poznám z praxe, nebude pre 
mňa žiadny problém  nastú-
piť v starom závode do elek-
trodielne.

Matej PAVÚK,
mechanik strojov a zaria-
dení
   - Mám dobré pocity a som 
spokojný s tým, čo som si 
vybral. Nastupujem do me-
chanickej dielne, o ďalšom 
štúdiu som neuvažoval, 
teším sa, že budem už za-
rábať.

Slávnostný akt  odovzdávania  vysvedčení
a  pr i jat ia  do  rodiny železiarov

“Verím, že na tom, čo ste počas štúdia
v našich školách  získali,

budete v budúcnosti stavať“

            Náš systém vzdelá-
vania sme ochotní uká-
zať a  ponúknuť každé-
mu, kto má záujem.

rady ŽP Ján Banas.
   Komenského plaketou  boli oce-
není pedagogickí pracovníci Iveta 
Bruončová, učiteľka, Peter  Mly-
narčík, zástupca riad. SSOŠH ŽP pre 
praktické  vyučovanie a  Anna Ču-
kanová, zástupkyňa riad. SSOŠH ŽP 

pre teoretické vyučo-
vanie. Oceneným za-
blahoželal a odovzdal 
aj poukazy na rekre-
ačný  pobyt v hoteli 
Stupka Ján Banas.
  Najlepším inštrukto-

rom odbornej praxe ceny, pobyt v 
hoteli Stupka na Táľoch, odovzdá-
val Ľubor Schwarzbacher, člen 
Predstavenstva a technický riaditeľ 
ŽP a.s. Ocenení boli František Ro-
háč z ťahárne rúr, Juraj Hubert z 
oceliarne, Maroš Gregor z centrál-
nej údržby a na javisku chýbal Jozef 
Marcinko z valcovne rúr.
   Členka Predstavenstva a perso-
nálna riaditeľka ŽP Mária Niklová 
a Anna Pavlusová blahoželali a 
odovzdali pobyty v hoteli Stupka 
na Táľoch oceneným výchovným 
poradkyniam – Kataríne Konko-
lovskej zo ZŠ Podbrezová, Martine 
Rusnákovej zo ZŠ s MŠ Pionierska 2 
Brezno a Ingrid Sedliakovej zo ZŠ J. 
Simana vo Valaskej. 
   Záverečné slová slávnostného 
okamihu patrili Vladimírovi Sotá-
kovi, ktorý absolventom zaželal 
úspešný štart do života a tým, kto-
rí sa rozhodli pre ďalšie štúdium, 
veľa chuti do učenia. Ako tradične, 
slávnostné dopoludnie vyvrcholi-
lo hodnotným kultúrnym progra-
mom v podaní žiakov a pedagógov 
školy.

Zľava: P. Plavčan minister školstva, ocenený J. Popper a M. Kurčík, podpredseda predstavenstva

Zľava: P. Plavčan minister školstva, ocenená L. Aschenbrierová a M. Kurčík, podpredseda 
predstavenstva

Zľava: A. Pavlusová, riaditeľka súkromných škôl, inštruktori F. Roháč, M. Gregor, J. Hubert a 
Ľ. Schwarzbacher, člen predstavenstva

Zľava: A. Pavlusová, odmenení plaketou J. A. Komenského: P. Mlynarčík, A. Čukanová, I. Bru-
ončová a J. Banas, predseda Dozornej rady ŽP

Zľava: M. Niklová, členka predstavenstva, ocenené výchovné poradkyne: I. Sedliaková, M. 
Rusnáková, K. Konkolovská a A. Pavlusová, riaditeľka súkromných škôl.         F: I. Kardhordová

Vladimír Soták
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   V sobotu, 21. mája sa na hraničnom 
priechode Vyšný Komárnik – Barwi-
nek uskutočnila malá slávnosť. Nad-
šenci techniky a histórie slávnostne 
odhalili repliku hra-
ničného orientačné-
ho stĺpu na mieste 
nálezu posledného 
zachovaného exem-
pláru z prvej repub-
liky. Tieto pamätní-
ky československej 
štátnosti stáli pred 
ôsmimi desiatka-
mi rokov na takmer 
každom hraničnom 
priechode a pripo-
mínali cestovate-
ľom, že vstupujú na 
naše územie.
   Nakoľko história Že-
leziarní Podbrezová 
je spojená s týmito 
zaujímavými tech-
nickými pamiatkami, povedzme si o 
nich viac. Po vzniku Československej 
republiky v roku 1918 bolo potreb-
né čo najskôr zaviesť ochranu štátu 
a vytýčiť štátne hranice. Základom 
sa stala hranica historických Čes-
kých zemí s Nemeckom a Rakúskom, 
s dĺžkou zhruba 1 500 kilometrov. 
Postupne sa k nej pripojili Morava, 
Sliezsko, Horné Uhorsko a neskôr aj 
Podkarpatská Rus. Okrem už pôvod-
nej hranice v roku 1918 neexistovala 
žiadna, preto boli hranice určované 
a vytyčované niekoľko rokov, pričom 
výmena častí území prebiehala až do 
roku 1924. Značné problémy boli naj-
mä so severnou hranicou Slovenska v 
oblasti Oravy a Spiša, ale aj na južnej 
hranici na Gemeri a Novohrade.
   Podľa zákona č. 245/1921 Zb. 
o štátnych hraniciach bol predpok-
lad, že hranice budú v teréne vyzna-
čené prostredníctvom hraničných 
medzníkov a značiek a najmä na hra-

O priebehu súťaže nás informoval Ing. 
Jozef Siman, vedúci koľajovej dopravy:
Ako pokračovala súťaž medzi zmena-
mi v minulom roku? 
   - Rok 2015 bol veľmi nezvyčajný v 
tom, že v poslednom kvartáli súťaže 
sme prechádzali zo štvorzmenného 
nepretržitého pracovného režimu na 
hybridný päťdňový trojzmenný pra-
covný režim, pričom bola zrušená jed-
na pracovná zmena. Z tohto dôvodu 
bolo koncoročné vyhodnotenie súťaže 
medzi zmenami náročnejšie. Niektorí 
pracovníci boli preradení a s niektorý-
mi sme sa museli rozlúčiť, pretože bol s 
nimi ukončený pracovný pomer.
Zaradili ste do súťaže aj nové prvky?
   - Hlavné kritériá pre železničnú do-
pravu boli ponechané tak, ako boli 
nastavené na začiatku tejto súťaže. 
K hodnotiacim kritériám – riadiaca čin-
nosť zmenového majstra, dodržiavanie 
zásad BOZP a prevádzkových predpi-
sov, plnenie prepravných požiadaviek, 
dopravné nehody na dráhe a inciden-
ty zapríčinené dopravnou obsluhou, 
udržiavanie poriadku na pracovisku 
a pracovné úrazy, pribudol v roku 2016 
jeden nový prvok, ktorý sa týka sta-
rostlivosti o hnacie dráhové vozidlá v Víťazná zmena A objektívom A. Nociarovej

Súťaž  medzi  zmenami  v  koľa jovej  doprave

Víťazom zmena -  A
Piaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi jednotlivými pracov-
nými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, ktorej kritériá sú zamerané na kvalitu, 
výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie. Súťažia pracovné ko-
lektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energe-
tiky, dopravy a odboru riadenia kvality. 

železničnom parku koľajových vozidiel. 
V ňom sa hodnotí  prístup rušňovo-
dičov k prevádzkovej údržbe hnacích 
dráhových vozidiel, ako aj včasnosť do-
pĺňania prevádzkových kvapalín a kre-
mičitého piesku.
Čo najviac ovplyvňovalo priebeh sú-
ťaže?
   -Tak, ako každý štvrťrok, najviac 
ovplyvňovali priebeh súťaže samot-
ní pracovníci kategórie R a to svojim 
prístupom k plneniu požadovaných 
obslúh z iných prevádzkarní Železiarní 
Podbrezová a.s. Hlavný dôraz pri vyko-
návaní obslúh je kladený na včasnosť 
a dodržiavanie pracovnej a techno-
logickej disciplíny jednotlivých posu-
nujúcich dielcov a výhybkárok, čo má 
priamy vplyv na bezpečnosť, úrazovosť 
a nehodovosť strediska koľajovej do-
pravy.
Predstavíte nám víťazný kolektív za 
rok 2015?

   - Minuloročným víťazom súťaže me-
dzi zmenami sa stala  zmena A,  pod 

Aj  repl iku  vyrobi l i  že leziar i

Dobrá vec sa podarila
ničných priechodoch bude jasné, že 
cestujúci prekračuje štátnu hranicu 
a vstupuje na územie suverénneho 
štátu. Nebolo to však dodržané a na 
niektorých hraničných priechodoch 
to bolo jednoznačne vidieť. Zriadená 

bola preto zvláštna 
medziministerská 
komisia, ktorá už v 
roku 1922 navrho-
vala „aby všetky 
priechody colných 
ciest cez hranice boli 
vybavené primera-
ným stĺpom so štát-
nym znakom, ktorý 
by dobre viditeľným 
spôsobom naznačo-
val, kde začína, prí-
padne končí štátna 
zvrchovanosť ČSR“.
   Ministerstvo verej-
ných prác preto vy-
dalo výnos, na zákla-
de ktorého jednot-
livé okresy zisťovali 

skutočný stav značenia hraničných 
priechodov. Takto bolo identifikova-
ných a vytypovaných 366 komuniká-
cii, ktoré pretínali hranicu a ktoré by 
bolo treba vhodne označiť symbolmi 
štátu – hraničnými stĺpmi. Komisia 
navrhla začiatkom roku 1924 vypísa-
nie verejnej súťaže na návrhy hranič-
ných stĺpov, pričom v požiadavkách 
bola výška stĺpu 2,50 metra s nápi-
som Československá republika a s 
primeranými výrobnými nákladmi. 
Víťazný návrh predložili architekt Jo-
sef Havlíček a sochár Bedřich Stefan.
   Rozhodnuté bolo o výrobe stĺpov 
v Štátnych železiarňach a oceliar-
ňach Podbrezová a o výrobe znakov 
v zlievarňach Hronec, ktoré tvorili 
súčasť podbrezovských železiarní. 
Stĺpy boli dopravované na hranice 
po železnici do najbližšej stanice 
určenia a ich osadenie a konečný 
náter zabezpečili miestne štátne a 
technické orgány. Stĺpy boli z výroby 

dodávané so základným míniovým 
náterom, zvnútra asfaltované a na 
emblémoch boli smaltované malé 
štátne znaky. Natierané boli priamo 
na mieste farbou Malva tak, že pri 
pohľade spredu bola červená farba 
vľavo. Emblémy boli montované na 
mieste priamo na stĺpy. Každý stĺp 
bol označený výrobným číslom vyra-
zeným v jeho strede.
  Hraničné stĺpy boli hodnotené veľmi 
priaznivo. Vo svojej dobe predstavo-
vali symbol samostatnej českoslo-
venskej štátnosti, fascinovali svojou 
vecnosťou, plnili funkciu hraničného 
značenia a súčasne odrážali vkus pr-
vorepublikovej architektúry. Stali sa 
symbolmi Československa tak, ako to 
chceli ich tvorcovia. Mnohí z nás ich 
majú v pamäti v súvislosti s Mníchov-
ským diktátom a Viedenskou arbit-
rážou, keď sa ako prvé stali nemými 
svedkami obsadzovania pohraničia. 
Na obsadených územiach boli syste-
maticky ničené a tak sa ich do konca 
II. svetovej vojny zachovalo len málo. 
Po vojne už k osadzovaniu hranič-
ných stĺpov nedošlo. V marci 1939, 
v čase rozdelenia Československej 
republiky, bolo v podbrezovských 
železiarňach ešte 18 stĺpov a 76 zna-
kov spolu so spojovacím materiálom. 
Tento materiál bol poslaný do Prahy 
na Ministerstvo 
verejných prác, 
kde bol počas Pro-
tektorátu zničený.
   V roku 2010 pod-
nikli dvaja bádate-
lia Zdeněk Zidka 
a Petr Voborník 
expedíciu po bý-
valej hranici ČSR 
od Trstenej po 
poľskej hranici cez 
Ukrajinu a maďar-
skú hranicu, až po 
Komárno. Pátrali 
pri tom po česko-
slovenskej histó-

rii, hraničných zariadeniach a najmä 
po hraničných orientačných stĺpoch. 
Výsledkom bola pútavá kniha „Hra-
niční orientační sloupy Č.S.R.“ a zis-
tenie, že jeden stĺp na Slovensku 
ešte zostal.
   Táto správa zaujala členov ob-
čianskeho združenia Spolok histórie 
colníctva a finančnej správy, ktorí 
sa rozhodli stĺp zachrániť pre ďalšie 
generácie. V júli 2012 ho vytiahli 
a uložili v sklade colného úradu Pre-
šov a hľadali možnosti jeho rekon-
štrukcie. Tá prebehla až v lete 2015. 
V tom istom čase oslovili aj generál-
neho riaditeľa Železiarní Podbrezová 
Ing. V. Sotáka,  ktorého nápad zaujal 
a prisľúbil pomoc pri výrobe repliky.
   A tak sa výroba stĺpov po 90 ro-
koch opäť vrátila do Podbrezovej, 
kde zamestnanci ukázali, že nestra-
tili fortieľ ich dedov. Kolektív z opra-
várenskej dielne pod vedením Ing. 
Mariána Matušeka odviedol výbor-

nú prácu a replika bola dokončená 
začiatkom tohto roku. Je veľkou 
škodou, že do projektu sa nezapojili 
aj Zlievárne Hronec a znaky bolo po-
trebné dať vyrobiť podľa originálu v 
Českej republike. Znak požičali českí 
colníci zo svojho múzea v Plzni.
  Originál bol skompletizovaný v mú-
zejnom oddelení Vojenského his-
torického múzea a čaká na svoje 
umiestnenie v expozícii, replika sa 
dostala na pôvodné miesto, spolu 
s informačnou tabuľou. V sobotu, 
21. mája, pred otvorením Noci mú-
zeí 2016, bola replika na hraniciach 
slávnostne odhalená.
   Tejto milej akcie sa zúčastnili čle-
novia dvoch spolupracujúcich ob-
čianskych združení – Spolku histórie 
colníctva a finančnej správy a Chrá-
nime kraj pod Duklou. Pri odhalení 
pomáhali aj zástupcovia Vojenského 
historického ústavu a starostka obce 
Vyšný Komárnik. Nechýbala ani zá-
stupkyňa Železiarní Podbrezová, 

riaditeľka dcérskej spoločnosti 
ZANINONI Slovakia, Ing. Anna 
Kováčová.
   Na záver treba povedať, že 
dobrá vec sa podarila. V dneš-
nej dobe si treba pripomínať 
históriu lebo máme byť na čo 
hrdí. Všetci, čo pracovali na 
osádzaní stĺpu, obdivovali nie-
len jeho vyhotovenie, ale aj do-
pracovanie znakov, náter, bale-
nie a dopravu. Bolo vidno, že 
v Podbrezovej sú majstri, ktorí 
si vážia svoju prácu a teší ich, 
keď môžu svoj kumšt využiť aj 
na výrobu iných kúskov, ako je 
výrobný program železiarov.

vedením zmenového majstra Daniela 
Bullu. Chcem sa poďakovať víťazné-

mu kolektívu za zodpovedný prístup k 
plneniu pracovných úloh,  pričom po-
ďakovanie patrí aj ostatným zamest-
nancom, nakoľko víťazstvo bolo veľmi 
tesné.
Čím prekvapíte súťažiacich v tomto 
roku?
   - Prekvapenie ako také to nie je, ale 
súťažiaci teraz prechádzajú na hybrid-
ný štvorzmenný nepretržitý pracovný 
režim, čo opäť bude mať vplyv na prie-
beh tejto súťaže.

pplk. Ing. Ján Ščerbík



naji naši  pretekári úspešne re-
prezentovali Slovensko.
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Ing. Peter Mlynarčík

Mechatronici
na celoslovenských

súťažiach žiakov

   V termíne 4. – 8. mája 2016 sa 
v rakúskom Zell am See – Kap-
run, konali Majstrovstvá sveta 
v Ski&golf - jeden turnaj, dve 
disciplíny. Prvý deň bol venova-
ný lyžovaniu na ľadovci Kitzste-
inhorn a ďalšie dva dni hre gol-
fu na ihriskách Kitzsteinhorn a 
Schmittenhohe.  
   Konečne bolo krásne počasie, 
čo sa o uplynulých ročníkoch 
nedá povedať, a tak si účast-
níci mohli vychutnať aj krásy 
tohto regiónu. Na zjazdovkách 
bol čerstvo napadnutý sneh, 
na golfových ihriskách kvalit-
né gríny. V tomto roku súťažilo 
240 hráčov z osemnástich kra-
jín sveta. Slovensko postavilo 
tri tímy.
   Black Stork Slovakia, Hron Tri 
duby Sliač, Gray Bear Tále. Tím 
Slovenska Gray Bear Tále re-
prezentovali Daniela Jorčíková, 
Maja Roháčová, Peter Havrila 
a Ľubo Vaňo, junior.
   Majsterkou sveta v kategó-
rii Masters Women sa už po 
šiestykrát stala Daniela Jorčí-
ková. Maja Roháčová obhájila 
minuloročné 3. miesto v tejto 
kategórii. Úspešná bola opäť aj 
Tereza Husárová, členka nášho 

   Žiaci SSOŠH ŽP študujúci od-
bor  mechanik mechatronik sa 
v priebehu mesiacov marec – 
apríl zúčastnili dvoch celoslo-

venských súťaží. 
   Štvrtý ročník celoštátnej 
súťaže  Skills Slovakia „Mla-
dý mechatronik“ organizoval 
Štátny inštitút odborného 
vzdelávania Bratislava, FESTO 

spol. s r.o. Bratisla-
va a Ústav aplikova-
nej informatiky, au-
tomatizácie a me-
chatroniky Materiá-
lovo-technologickej 
fakulty STU v Trna-
ve (ďalej MTF STU). 
Konal sa 31. marca 
2016 v priestoroch 
MTF STU v Trnave. 
Súťažilo sa v troch 
skupinách zlože-
ných z viacerých 
družstiev. Skupiny, 
ktoré práve nesú-
ťažili, sa zúčastnili 
prehliadok labora-
tórií UIAM, súťažia-
cim touto cestou 
prezentovali mož-
nosti štúdia názor-
nými ukážkami prác 
študentov. Ukážky 
využívali aj produk-

ty firmy Festo. Našu školu v 
súťaži reprezentovali žiaci pia-
teho ročníka odboru mecha-
nik mechatronik Tomáš Beňo 
a Jakub Popper, pod vedením 
učiteľa odborných predmetov 
Ing. Petra Flašku. V priebehu 
súťaže obaja menovaní mu-
seli preukázať okrem odbor-
ných znalostí pneumatických 
prvkov, mechanickej montáže 
časti triediaceho zariadenia, 
programovania PLC Siemens, 
aj znalosti anglického jazyka. 

V konkurencii 13 zúčastnených 
družstiev z celého Slovenska 
ich od postupu do užšieho vý-
berového kola na medzinárod-
né kolo súťaže delilo necelých 
12 bodov. Dosiahnutý počet 
bodov ich zaradil na delené 
8.–9. miesto. Príprava na súťaž 
bola realizovaná na pneuma-
tickej triediacej stanici v od-
bornej učebni pneumatiky v 
SSOŠH ŽP. 
   Menovaní žiaci svoje vedo-
mosti uplatnili aj 21. apríla 
2016 v súťaži SYGA. 13. ročník 
súťaže Siemens Young Genera-
tion Award, organizovaný fir-
mou Siemens Slovensko, Žilin-
skou univerzitou a firmou CEIT, 

Úspešný 13. ročník
SKI & GOLF WORLD CHAMPIONSHIP 2016

pre reprezentantky Golfového klubu
Gray Bear Tále

V máji boli zverejnené organizačné normy:
Smernica S-499/2016  Činnosť prevádzkarne doprava
revízia 2, zmena 0

Smernica S-009/2014 Používanie elektronických registračných pokladníc
revízia 1, zmena 2

Smernica S-415/2015 Systém vybavovania obchodného prípadu na vstupe
revízia 1, zmena 1

Pokyn PO-180/2016 Kombinované interné audity SEM a SRBP
revízia 3, zmena 0

Pokyn PO-182/2016  Interné vybavovanie a dokument. externých reklamácií
revízia 1, zmena 0 

Pokyn PO-207/2016 Bezpečnostné požiadavky na brány ŽP a.s.
revízia 2, zmena 0 

V máj boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty:
 Menovanie projektového tímu pre projekt „Inovácia   
 výrobného informačného systému ŽP a.s.“

a.s. Žilina sa konal v priesto-
roch Žilinskej univerzity. V sú-
ťaži žiaci predviedli model zo-
stavený z dvoch výťahov a jeho 
riadiaceho programu. S týmto 
modelom sa žiaci prebojovali 
do prvej dvanástky z 29 súťaž-
ných prác. 
   Okrem šírenia dobrého mena 
našej školy, žiaci nadobudli 
nové skúsenosti pri prezentácii 
svojich vedomostí pred širším 
odborným publikom. Získali 
osvedčenie o účasti na celo-
slovenskom finále z obidvoch 
súťaží, ktoré im poslúži na zís-
kanie kreditov pre prijímacie 
pohovory na ďalšie vysokoš-
kolské štúdium.

Majsterkou sveta v kategórii Masters Women sa už po šiestykrát stala 
Daniela Jorčíková. Maja Roháčová obhájila minuloročné 3. miesto v tejto 
kategórii.

klubu, tento rok štartujúca za 
domovský tím Hron Tri duby. 
Bola vyhlásená za najlepšiu 
lyžiarku a v kategórii Junior 
Women obsadila 2. miesto. V 
silnej konkurencii pretekárov z 
celého sveta v náročnom tur-

INFORMUJE

Právny odbor - referát organizácie
a vnútornej legislatívy

Oblasť vnútornej legislatívy od obdobia, kedy boli všetky organizačné nor-
my vydávané v tlačenej forme a prideľované každej prevádzkarni/odbor-
nému útvaru, prešla tak, ako všetky ostatné oblasti v ŽP a.s., viacerými 
zmenami. Najvýraznejšou je, že celý proces ich tvorby, pripomienkovania, 
schvaľovania a zverejňovania je realizovaný už len v elektronickej forme. 
Oboznámenie zamestnancov so stanovenými postupmi a povinnosťami pri 
jednotlivých činnostiach, ktoré vyplývajú z príslušnej organizačnej normy, je 
zabezpečované  prostredníctvom vedúcich zamestnancov. Vnútornou legis-
latívou sú však riešené aj oblasti, z ktorých vyplývajú nielen povinnosti, ale 
aj „benefity“ pre zamestnancov (úrazové poistenie zamestnancov, prideľo-
vanie rekreačných pobytov darcom krvi a ich rodinným príslušníkom,...). 
Pre celkový prehľad zamestnancov o tom, ktoré oblasti sú vnútornou legis-
latívou riešené, pristupujeme k obnoveniu rubriky Právny odbor – referát 
organizácie a vnútornej legislatívy, informuje. V tejto rubrike budú pravidel-
ne zverejňované informácie o organizačných normách, ale aj o individuál-
nych 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 zamest-
nancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty -  úsek generálneho riaditeľa 
– prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:  

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

Rozhodnutie č. 03/2016
predsedu Predstavenstva ŽP a.s.



Zápasy boli napínavé
   O obľúbenosti futbalového tur-
naja, na ktorý sa každoročne tešia 
stovky žiakov do desať rokov netre-
ba pochybovať. V základnom kole sa 
aj v tomto predjubilejnom ročníku  
predstavilo 180 hráčov zo šestnás-
tich základných škôl okresu Brezno, 
ale aj z Brusna a Hnúšte.
   Za krásneho slnečného počasia sa 
predpoludním, 20. mája na futbalo-
vom štadióne v Brezne stretli víťazi 
troch základných kôl. Vo finále ZŠ 
Pionierska 2 pokorila nielen svojho 
najväčšieho každoročného riva-
la – ZŠ K. Rapoša Brezno (5:0), ale 
aj družstvo ZŠ z Heľpy (5:0). Zápas 
ZŠ Rapoša s Heľpou (2:0) rozhodol 
o striebornej priečke pre Brezno a 

bronzové medaily si odnášali chlap-
ci z Heľpy.
   K oceneniam  pribudli aj poháre 
za individuálne výkony - najlepším 
brankárom turnaja sa stal Michal 
Lukáč a najlepším hráčom Patrik 
Tóth.

V šľapajách svojich bratov
   V tomto ročníku sme zaregistrova-
li, že za devätnásť rokov sa v turnaji 
vystriedalo veľa talentovaných hrá-
čov, medzi ktorými sme našli aj sú-
rodencov. Spomeniem napr. bratov 
Rejdovianovcov a Faškovcov. Ako 
sme sa dozvedeli  Jozef Rejdovian, 
v súčasnosti hráč Zlatých Moraviec,  
je  jednotkou pre mladšieho Filipa, 
ktorý si najviac cení ich spoločné 
športové chvíle. Z bratov Faškovcov 

v dnešnom turnaji odviedol vynika-
júci výkon mladší desaťročný Šimon. 
Jeho starší brat Michal, pre Šimona 
je veľkým vzorom, dnes oblieka 
dres Ružomberka. O tom, že Šimon 
úspešne nasleduje brata, nás už v 
minulosti presvedčilo jeho okamžité 
zaradenie do podbrezovského klu-
bu, kde je v súčasnosti hráčom U12. 

Názory hráčov
Filip REJDOVIAN, Heľpa
   - Za školské družstvo v tomto tur-
naji hrám druhý raz a nakoľko mám 
desať rokov, dnes sú to aj moje po-
sledné zápasy. Finále, to boli naj-
lepšie tímy turnaja. Myslím si, že 
celkovo sme turnaj zvládli, hrali sme 
dobre, až na posledné dva finálové 

zápasy, ktoré nás presvedčili, že sa 
máme ešte v čom zlepšovať.
Šimon FAŠKO, ZŠ Pionierska 2
   - Moji spoluhráči hrali veľmi dob-
re, zvíťazili sme v základnom kole a 
nakoniec sme sa dnes stretli s tými 
najlepšími v turnaji. Odohrali sme 
ťažký zápas s našim najväčším sú-
perom – ZŠ Rapoša a získali cenné 
body, ku ktorým pribudlo víťazstvo 
nad Heľpou.
Michal LUKÁČ, ZŠ K. Rapoša 
   - Opäť je tu super, dobrí hráči, at-
mosféra... Finálové zápasy ma tro-
chu mrzia, ale páči sa mi, že sme 
boli bojovní. Napriek tomu, že sme 
nezvíťazili, odnášame si striebro a ja 
cenu za najlepší individuálny výkon. 
Pridám ju k ďalším pohárom, ktoré 

som získal aj z iných ročníkov tohto 
turnaja.
Patrik TÓTH, ZŠ Pionierska 2
   - Finálových zápasov som sa zú-
častnil  po tretí raz, no v tomto roku 
to bolo výnimočné. Celé družstvo 
hralo veľmi dobre, a aj vďaka tomu 
som vo finálových zápasoch dal 
osem gólov. Je to veľké číslo, dobrý 
výsledok a som rád, že som prispel 
k víťazstvu našej školy. 

Organizátori hodnotili
Jozef MEDVEĎ, rozhodca
  - Ako rozhodca pôsobím už 25 ro-
kov a aj v tomto turnaji možno pat-
rím k najstarším aktívnym účastní-
kom, veď som tu každoročne od 
jeho nultého ročníka. Pracovať s tý-
mito deťmi, to je pre mňa zábava. 
Chlapci, ktorí začínali pred niekoľ-
kými rokmi sú už ďaleko v súťažiach 
a je pekné, že sa na Horehroní našli 
talenty, ktoré dokázali zúročiť svoje 
snaženie nielen v našom regióne, 
ale aj vo vyšších súťažiach. Som rád, 

že môžem byť pri ich výkonnostnom 
raste v mládežníckych kategóriách 
a sledovať ich ďalšie napredovanie .
Július SZӦKE, tréner mládežníckych 
tímov FO ŽP
   - Na niektorých chlapcoch vidno, 
že by z nich mohli byť talentova-
ní hráči, ale všetko sa ukáže až po 
prechode z malých ihrísk na väčšie. 
Na starosti som mal jednu základnú 
skupinu, sledoval som pohybovo 
nadanejších chlapcov a mám dobrý 
pocit, že väčšina z tých najlepších 
hráčov je už v podbrezovskom klu-
be. Určite v každom z tých 18 druž-
stiev by sa našli ďalší dobrí hráči, 
ktorí by mohli za nás hrať. Otázne 
je v prípade veľmi mladých hráčov, 
kedy ich k nám priviesť, platí to 
napr. o chlapcoch z Heľpy. Je prob-
lematické ich k nám zaradiť z dôvo-
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Ocenení boli finalisti,
aj každá zúčastnená

základná škola
„Opäť je tu super, dobrí hráči, atmosféra...“

V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

Devätnásty ročník turnaja o Pohár generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová má už 
svojho víťaza, družstvo žiakov zo Základnej školy s Materskou školou Pionierska 2 Brezno.

du veku a vzdialenosti. Dôležité je 
vystihnúť ten správny moment ich 
prechodu k nám. Samozrejme, na 
jednej strane rozhoduje pohybo-
vé nadanie, láska k tomuto športu 
u dieťaťa,  ale na druhej strane aj 
postoj a obetavosť rodičov, či venu-
jú svoj čas a sú ochotní voziť dieťa 
do Podbrezovej na prípravy našich 
mladších žiakov.
Jozef MORES, koordinátor mládeže
   - Musím vyjadriť veľkú spokojnosť 
s organizáciou turnaja od prvého 
kola, s celkovým prístupom škôl a s 
nasadením všetkým mladých hrá-
čov, ktorí nám ukázali nielen nadše-
nie a chuť z hry. Dokázali, že futbal 
majú radi a na nás je vytvárať im 
také podmienky, aby mohli na sebe 
ďalej pracovať, rozvíjali svoj talent. 
Všimli sme si aj množstvo chlapcov, 

ich pohybový potenciál a  verím, že 
niektorí z nich aj zakotvia v našom 
klube, aj keď väčšina finalistov už vo 
FO ŽP Šport Podbrezová pôsobí.
Andrej SMÉKAL, organizátor turna-
ja
   - Už sa všetci tešíme na budúci rok, 
kedy zavŕšime druhú dekádu tohto 
pre deti mimoriadne obľúbeného 
turnaja. Veľké poďakovanie za pod-
poru patrí Predstavenstvu Železiar-
ní Podbrezová a.s., Nadácii ŽP, ve-
deniu ŽP Šport, a.s. a Telovýchovnej 
jednote ŽP Šport Podbrezová.

Najlepší brankár turnaja M. Lukáč Najlepší hráč  turnaja P. Tóth

Stalo sa už pravidlom, že ten lepší z duelu medzi ZŠ Pionierska 2 (tmavé dresy) a ZŠ 
K. Rapoša sa stáva aj víťazom turnaja

Finalisti 19. ročníka turnaja o Pohár generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová a.s. objektívom I. Kardhordovej

F. Rejdovian Š. Faško J. Medveď J. Szöke J. Mores A. Smékal

         Dokázali, že futbal majú 
radi a na nás je vytvárať im 
také podmienky, aby mohli 
na sebe ďalej pracovať, roz-
víjali svoj talent.
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Jedálny lístok
6. – 12. 6. 2016

Jedálny lístok
13. – 19. 6. 2016

Na jar nám rastliny ponúkajú najviac živín a vitamínov, ktoré po zime potrebujeme. Skoro 
všetky obsahujú väčšie množstvo vitamínu C, K, mnoho živín, stopových prvkov a ďalších 
účinných látok. Často sú to buriny, ktoré majú korene veľmi hlboko a vyťahujú zo zeme veľa 
minerálov, ktoré mnohokrát chýbajú v zelenine a ovocí z obchodu. Vybrali sme pre vás tip 
na bylinky, ktoré sa zbierajú v júni:

Materina dúška

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Pondelok
Polievky: krúpková, goralská, peči-
vo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa 
● Bravčový rezeň na zelenine, ryža, 
uhorka ● Roľnícke zemiaky, uhorka 
● Windsorský šalát, pečivo ● Ke-
lový karbonátok, zemiaky, šalát ● 
Palacinky s džemom a čokoládou 
● Bageta salámová so šalátom ● 
Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: oravská fazuľová, kláštor-
ná, pečivo.
● Vyprážané čevapčiči, zemiaky, 
šalát ● Pečené kuracie stehno, tar-
hoňa, kompót ● Tortelíny so šun-
kou, syrová omáčka ● Grécky šalát, 
pečivo ● Morčacie prsia na hrášku, 
mrkvový šalát ● Hanácke koláče, 
kakao ● Bageta Gurmán ● Mliečny 
balíček.

Streda
Polievky: zeleninová s rajbaničkou, 
frankfurtská, pečivo.
● Bravčové mäso Chilli con Carne, 
ryža, šalát ● Hovädzia pečienka 
sviečková, knedľa ● Ryba na vidiec-
ky spôsob, zemiaky, šalát ● Me-
xický šalát, pečivo ● Kuracie prsia 
s plnkou, zeleninová obloha ● Ško-
ricové osie hniezda, kakao ● Bage-
ta moravská ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: držková, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Kuracie  prsia na paprike, cesto-
vina ● Hovädzí rezeň obaľovaný, 
zemiaková kaša, uhorka ● Zvolen-
ské údené mäso s fazuľou, chlieb ● 
Študentský šalát, pečivo ● Pečené 
zemiaky s paradajkovou omáčkou 
● Buchty na pare s nutelou, mako-
vá posýpka, kakao ● Bageta syrová 
● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: slovenská hubová, krupi-
cová so zeleninou, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, červe-
ná kapusta, knedľa ● Bravčový re-
zeň prírodný, ryža, šalát ● Važecká 
pochúťka, zemiakové placky ● Pi-
kantný syrový šalát, pečivo ● Zape-
kaná brokolica s tofu ● Dukátové 
buchtičky s vanilkovým krémom ● 
Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný 
balíček.

Sobota
Polievka: furmanská, pečivo.
● Bravčový rezeň s nivou a šam-
piňónmi, zemiaky, šalát ● Jelenie 
ragú s brusnicami, cestovina ● Ba-
geta Gurmán.

Nedeľa
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Hovädzí závitok hrádocký, ryža, 
čalamáda ● Bravčové stehno hut-
nícke, knedľa ● Bageta s pikant-
ným mäsom.

   Podobne, ako mnoho ďalších byliniek, 
pomáha pri riešení zdravotných problé-
mov, ako je prechladnutie, chrípka, bolesť 
hrdla, kašeľ, zápal mandlí a priedušiek, as-
tma, ťažkosti so spánkom a bolesť hlavy, 
nervozita, podráždenosť, stres, depresia, 
problémy s nechutenstvom, nadúvaním, 
hnačkou, črevnými parazitmi, žalúdoč-
nými i menštruačnými kŕčmi, zápachom 
z úst, hnisavé rany, opuchliny, pomliažde-
niny, ekzémy, zápaly kože, plesňové ocho-
renia, aj reumatické ťažkosti.
   Pri zbere je dôležité dodržiavať určité 
zásady. V prvom rade je potrebné zbierať 
iba tie časti rastliny, ktoré nie sú zdrev-
natené, čiže najideálnejšie obdobie na 
zber je v čase pred kvitnutím alebo na 
začiatku kvitnutia. Najvhodnejším časom 
je poludnie a príjemné slnečné počasie. 
Vňať sa oddeľuje nožničkami a ukladá do 
prúteného košíka alebo plátenného vrec-
ka. Následne treba materinu dúšku sušiť 

Kostihoj lekársky   Kostihoj pôsobí ako protizápalový, rege-
neračný a ochranný prostriedok. Používa sa 
najmä zvonka na hojenie rán a regeneráciu 
tkanív (vredy pred kolenia, kŕčové žily, opu-

Repík lekársky
   Repík je veľmi žiadaná a často použí-
vaná trváca liečivá rastlina s výrazným 
protizápalovým účinkom. Rastie na vlh-
kých nepokosených lúkach pod lesom, 
alebo pod vysokými železničnými násyp-
mi. Repík zbierame tak, že odstrihávame 
od zeme celú jeho vňať, hneď, ako začne 
kvitnúť. Ak ho trháme bez nožníc, poru-
šíme jeho korene a viac nám nevyrastie. 
A to je veľká škoda, lebo repíku nie je 
nikdy dosť, patrí medzi naše najlepšie 
bylinky. 
   Repík sa zvonka používa najmä na lieč-
bu ťažko sa hojacich rán, mokvavých ek-
zémov a na akné. Vo forme obkladov ho 
prikladáme na zapálené kŕčové žili alebo 
na hemoroidy. Má silné protibakteriálne 

Skorocel kopijovitý
   Liečivá bylinka (burinka), ktorá doká-
že s prehľadom liečiť kožné ochorenia, 
poranenia, dýchacie problémy, choroby 
močového ústrojenstva a pomáha aj 
dobrému tráveniu. Účinné látky v sko-
roceli kopijovitom sú vyvážený pomer 
vitamínov, minerálov a ďalších liečivých 
látok pre zdravé a spokojné telo. Skoro-
cel kopijovitý dorastá do výšky 10 – 35 
centimetrov. 

Pastierska kapsička
   Kapsičku nájdeme takmer všade, ale 
hlavne na lúkach, pri cestách, na rumo-
viskách, okrajoch polí a v záhradách. Je 
bohatá na vitamíny A, B, C, E a K, vápnik, 
draslík, síru, meď, mangán a vlákninu. 
Obsahuje aj vysoké množstvo antioxi-
dantov a chlorofylu. Z liečivých vlastnos-
tí vyniká hlavne schopnosť znižovať a za-
stavovať vonkajšie a vnútorné krvácanie. 
Je vynikajúca pri ženských chorobách – 
častej, silnej a dlhotrvajúcej menštruácii. 
Čistí krv a rozpúšťa vápenaté usadeniny 
v krvných cestách, čím je osožná pri cho-
robách srdca a krvného obehu. Patrí aj 
medzi najúčinnejšiu bylinu proti kôrna-
teniu ciev. Podporuje látkovú premenu, 

Pondelok
Polievky: gulášová, pohronská, pe-
čivo.
● Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, uhorka ● Hovä-
dzia pečienka milánska, cestovina 
● Fliačky s kapustou ● Gazdovský 
šalát, pečivo ● Top šalát s kuracím 
mäsom, pečivo ● Makový závin 
s jablkami, kakao ● Bageta s pi-
kantným mäsom ● Mliečny balí-
ček.

Utorok
Polievky: fazuľová kyslá, roľnícka, 
pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, kned-
ľa ● Morčací rezeň prírodný, ryža 
s mexickou zeleninou, šalát ● Ze-
miakové placky plnené mäsom ● 
Šalát zo surovej zeleniny s jogur-
tom, pečivo ● Cestoviny s broko-
licou a smotanovou omáčkou ● 
Kysnutý koláč marhuľový, kakao ● 
Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný 
balíček.

Streda
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, sedliacka, pečivo.
● Bravčové stehno záhradnícke, 
slovenská ryža, šalát ● Vyprážaný 
kurací rezeň furmanský, zemiaková 
kaša, čalamáda ● Pizza s morav-
ským mäsom ● Zelotofu, pečivo 
● Hubové rizoto, uhorkový šalát ● 
Rezance s orechmi ● Bageta Gur-
mán ● Mliečny balíček. 

Štvrtok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
mrkvová s pórom, pečivo.
● Bravčový rezeň na hubách, ryža, 
šalát ● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa ● Vyprážaná bro-
kolica, zemiaky, tatárska omáčka ● 
Šalát pekinský so šunkou, pečivo 
● Kuracie stehno na záhradnícky 
spôsob ● Šišky s nutelou, kakao ● 
Bageta syrová ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: prešporská, slovenská 
šajtľava, pečivo.
● Pečené kuracie stehno s kapus-
tou, zemiaky ● Bravčový perkelt, 
cestovina ● Držky na diabolský 
spôsob, knedľa ● Parížsky šalát, 
pečivo ● Losos na masle, dusená  
zelenina ● Zemiakové knedličky 
tvarohovo-jahodové, maková po-
sýpka ● Bageta moravská ● Mlieč-
ny balíček.

Sobota
Polievka: terchovská, pečivo.
● Hovädzia pečienka poľovnícka, 
knedľa ● Bravčové mäso na čínsky 
spôsob, ryža, uhorka ● Bageta sy-
rová.

Nedeľa
Polievka: paradajková, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, šalát 
● Goralská pochúťka, cestovina ● 
Bageta Apetito.

na suchom, tmavom, ale dobre vetranom 
mieste. Po usušení sa skladuje v dobre 
uzatvorenej nádobe, najlepšie na suchom 
a tmavom mieste. Táto liečivá rastlina je 
bohatá na silice, triesloviny, horčiny, fla-
vonoidy, minerály, kyselinu ursolovú a 
ďalšie.

Čaj 
   Čaj sa pripravuje z čajovej lyžičky rozdr-
venej bylinky, ktorá sa zaleje štvrť litrom 
vriacej vody. Krátko sa lúhuje (približne 5 
minút), precedí sa a pije sa po malých dúš-
koch. Čaj sa odporúča piť dvakrát denne.

Zápar na vonkajšie použitie
ako obklad a kloktadlo

   Postup prípravy záparu je rovnaký, ako 
v prípade čaju, ale je potrebné použiť 
väčšie množstvo materinej dúšky. Odpo-
rúčajú sa približne dve vrchovaté čajové 
lyžičky na štvrť litra vody.

Tinktúra
   Pri výrobe tinktúry je dôležité dodržiavať 
pravidlá správneho zberu uvedené vyššie. 
Po zozbieraní sa vňaťou naplní fľaša, do 
ktorej sa naleje 40-percentný lieh. Ná-
sledne sa odloží na slnečné miesto, kde 
zotrvá po dobu 14 dní.

Sirup
   Zhruba šesťlitrový hrniec naplníme asi 
do troch štvrtín čerstvo nazbieranou a 
umytou vňaťou materinej dúšky. Pridáme 
približne 1,5 – 2 kilogramy trstinového  
cukru, 10 – 12 dekagramov kyseliny cit-
rónovej, 1,5 – 2 balíčky kyseliny sorbovej. 
Dolejeme prevarenou, ale už vychladnu-
tou vodou až po okraj. Všetko necháme 
lúhovať 48 hodín (občas premiešame, 
aby sa cukor dokonale rozpustil), potom 
precedíme cez husté sitko a naplníme do 
čistých fliaš.

chy), v ľudovom liečiteľstve vo forme obkla-
dov pri zlomených kostiach, všetkých po-
škodeniach a bolestiach kostí, svalov, kĺbov 
a ich puzdier. Môže sa použiť aj vnútorne pri 
zápaloch dýchacích ciest, na úpravu krvné-
ho tlaku a aj ako laxatívum (preháňadlo).

Príprava
   Čerstvý koreň sa nastrúhaný prikladá vo 
forme obkladu na rany, po páleniny, pop-
raskanú kožu, vredy a pod. Čerstvý koreň sa 
môže aj pokrájať a namočiť na 2 – 3 týždne 
do riedeného liehu alebo Lesany. Výluh sa 
používa na natieranie boľavých alebo po-

škodených miest. Masť sa pripraví rozvare-
ním nastrúhaného koreňa v malom množ-
stve bravčovej masti. Masťou sa natierajú 
boľavé miesta alebo sa použije ako obklad. 
Odvar pozostáva zo 100 g sušeného koreňa 
a varí sa v 1 litri vody asi 15 minút. Používa 
sa ako obklad, na natieranie aj kloktanie pri 
zápaloch hrdla. Zápar pripravíme z dvoch 
lyžičiek drogy, ktoré sa zaparia pohárom 
vriacej vody a zápar sa pije počas dňa pri 
zápaloch dýchacích ciest, vredoch dvanást-
nika (sliz obalí vred a napomá ha jeho hoje-
nie) a pod.

účinky, je preto vhodný na liečbu infekč-
ných ochorení tráviaceho systému. Je vý-
borným prostriedkom pri liečbe žalúdoč-
ného alebo dvanástnikového vredu. Pri 
hnačke pijeme repíkový čaj niekoľkokrát 
denne. Repík využívame pri zápaloch 
rôzneho druhu, napríklad pri zápale ža-
lúdka, čriev, dýchacích ciest, močových 
ciest, mandlí, hlasiviek, ďasien a veľmi 
pomáha aj pri zapálenom žlčníku, žlč-
níkových kameňoch a piesku. Výrazne 
zlepšuje stav pri chorobách pečene, pri 
žltačke, mononukleóze a cirhóze. Vtedy 
k nemu môžeme ešte pridať medovku, 
jablčník, ľubovník a koreň omanu.
   Čaj z repíka pripravujeme tak, že po-
lievkovú lyžicu vysušenej posekanej vňa-
te zalejeme 0,3 l vriacej vody, necháme 
vylúhovať 15 minút a pijeme ho pred 

jedlom nalačno pri hnačke každé 4 ho-
diny, pri ostatných ochoreniach 2-krát 
denne. Na vonkajšie použitie pripravíme 
silnejší čaj. Dve polievkové lyžice repíka 
povaríme v 0,2 l vody asi 1 minútu a ne-
cháme ho ešte zapariť 20 minút. Do zá-
paru namočíme gázu alebo čisté plátno, 
ktoré priložíme na ranu, tvár alebo inú 
časť tela aspoň na dve hodiny.

Rastie na rôznych miestach v parkoch, 
lúkach, záhradách, pretože nie je ná-
ročný na pestovateľské nároky. Skorocel 
úspešne rastie do výšky 1 500 metrov 
nad morom. Odolná bylinka… Na vyu-
žitie skorocelu kopijovitého sa použí-
vajú jeho listy sušené alebo aj čerstvé. 
Najčastejšie sa skorocel používa ako čaj 
alebo sirup

priaznivo vplýva aj na pečeň, slezinu a 
močové ústrojenstvo. Používa sa aj na 
zastavenie krvácanie z nosa, na rany, pri 
hemoroidoch a kožných problémoch. 
Tinktúra je výborná na boľavé svaly a 
kĺby. Čerstvú šťavu môžeme kvapkať do 
boľavého ucha pri zápale.
   Kapsičku používal aj najslávnejší grécky 
lekár Hippokrates. V stredoveku a počas 
prvej svetovej vojny sa kapsička použí-
vala hlavne vďaka jej účinnej schopnosti 
zmierniť a zastaviť krvácanie.
   Listy, kvety a semená sa môžu jest suro-
vé. Všetky časti rastliny sa môžu tiež du-
siť, restovať, variť a marinovať. Kapsička 
má výraznú korenistú chuť. Môžete ju 

pridať do šalátov. 
   Častejšie sa z vňate pripravuje bylinný 
zápar: 1 – 2 čajové lyžičky na 2,5 deci-
litre vriacej vody, po 8 až 10 minútach 
vodu sceďte. Odporúča sa piť dve šálky 
denne.



„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a sú okamihy, na ktoré tisíckrát 
spomíname“.
Dňa 20. mája uplynulo šesť rokov odvtedy, ako 
nás navždy opustil milovaný otec, starý otec 
a brat

Jaroslav POBOŽNÝ
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína celá rodina
.... 

„Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si všetkých, ktorých si 
mal rád. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri 

tebe každý deň. Smútok a žiaľ v srdci máme, na 
teba s láskou spomíname“.

Dňa 30. mája uplynulo päť rokov odvtedy, čo 
nás navždy opustil manžel, otec a starý otec 

Rudolf DANDUL
z Brezna

S úctou a láskou spomínajú manželka, deti s 
rodinami, vnúčatá a ostatná rodina

...
„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich stále žije 

spomienkami“.
Dňa 4. júna uplynie deväť rokov, ako sme sa 
navždy rozlúčili s milovaným manželom, otcom, 
starým a prastarým otcom

Jánom BRAŠOM
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú manželka
a synovia s rodinami

... 
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a všetkých nás. 
Odišla si navždy, hoci si veľmi túžila žiť, osud ti nedoprial tu 

s nami ďalej byť. Aj keď si odišla a niet ťa medzi 
nami, v našich srdciach ostávaš stále s nami.“
Dňa 9. júna si pripomenieme desiate výročie 
odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná 
manželka, mama a stará mama

Viera HÔRČIKOVÁ
z Predajnej.

S láskou a úctou spomína manžel,
dcéra a syn s rodinami

...
„Možno hviezdy nie sú hviezdy ale iba otvory v nebi, cez ktoré 

prúdi láska našich blízkych zosnulých, svieti na 
nás a oznamuje nám, že sú v nebi šťastní...“.
Dňa 12. júna si pripomenieme smutných se-
dem rokov, ako nás navždy opustil drahý man-
žel, otec, starý a prastarý otec 

Jozef CSORDÁŠ
z Valaskej.

S láskou spomíname
...

„Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten ne-
zomrel.“
Dňa 14. júna si pripomenieme sedemnáste vý-
ročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, starý a prastarý otec 

Arnold ZVARÍK
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra a synovia s rodinami
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Spomienky

Žrebovali sme
„Dcérenka, potrebovali...“, dokončenie tajničky: „...by 
sme, aby si aspoň mesiac chodila so šikovným murá-
rom“. Šťastie sa tento raz usmialo na Petra Dekréta zo 
zásobovania, ktorému cenu venuje Ing. Ján Gaboň, ge-
nerálny riaditeľ ŽP Informatika, s.r.o. Termín prevzatia 
si výherca dohodne na t.č. 2711, 2714.

Poďakovania

„Drahý, idem na päť minút k susedke... T1 – T5.“ Vylúštenú tajničku pošlite 
do redakcie do 10. júna, na jedného z vás čaká cena, ktorú venuje Jozef 
Krella, riaditeľ ŽP Gastro servis, s.r.o.

Výherkyni tajničky Tatiane Tothovej z valcovne bezšvíkových rúr, cenu ve-
noval Ing. Ján Gaboň, generálny riaditeľ ŽP Informatika, s.r.o. 

Foto: Iveta Kardhordová

„Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je nám bez teba žiť, láska však 
smrťou nekončí, v srdciach nám navždy zostaneš žiť“.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, býva-
lým spolupracovníkom, susedom a ostatným, kto-
rí sa prišli rozlúčiť s milovanou dcérou, matkou, 
družkou, sestrou, vnučkou, švagrinou a tetou

Annou DANIELIČOVOU
z Podbrezovej.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracov-
níkom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s na-
šim drahým manželom, otcom, starým otcom, bratom, švagrom, 

krstným otcom a blízkym príbuzným
Ing. Jánom HÔRČIKOM

z Jasenia.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hl-
boký žiaľ.

Smútiaca rodina

Zdroj: UMB
   Fytoterapia, Zdravoveda, Záhradníctvo – zeleninárstvo, ovocinárstvo, 
okrasné záhradníctvo, špeciálne záhradníctvo, Záhradná architektúra, Vče-
lárstvo a Environmentalistika, Výživa a zdravie, Umenie – Dejiny a teória 
výtvarného umenia, Umenie - Výtvarné umenie – kresba a maľba, Etno-
lógia – Tradičná kultúra na Slovensku, Právo, Spoločenský a diplomatický 
protokol – Etika, Psychológia – Cibrenie pamäti, Informačné a komuni-
kačné technológie, Astronómia, Jazyk anglický, Jazyk nemecký, Jazyk fran-
cúzsky, Jazyk taliansky, Jazyk španielsky, Jazyk ruský, Jazyk latinský – to sú 
odbory, ktoré môžu záujemcovia študovať na Univerzite tretieho veku na 
UMB v akademickom roku 2016/2017. Súčasťou výučby sú tvorivé disku-
sie, exkurzie, kultúrne aktivity a pohybové aktivity. Zápis na štúdium na 
UTV bude 20. – 22. septembra 2016.  
   Úlohou štúdia na Univerzite tretieho veku je rozvíjať a šíriť vzdelanosť 
vo všetkých etapách života. Na UTV prednášajú učitelia a vedeckí pracov-
níci vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a vybraní vysokokvalifikova-
ní odborníci z praxe. Štúdium na UTV UMB je šesťsemestrálne v danom 
študijnom odbore, organizované formou sústredení raz za dva týždne, 
jazykové odbory jedenkrát v týždni. Akademický rok má dva semestre 
s celkovou výmerou 32 hodín za akademický rok. Výučba je realizovaná 
formou prednášok a konzultácií, aj praktických cvičení. UTV UMB využíva 
obrady a zvyklostí univerzity a pojmy z vysokoškolského štúdia. Úspešné 
štúdium ukončené záverečnou skúškou, končí odovzdávaním diplomov 
absolventom na slávnostnom promočnom akte. Podmienkou prijatia na 
štúdium je vek nad  štyridsať rokov a stredoškolské vzdelanie ukončené 
maturitou. V prípade, ak záujemca nespĺňa túto podmienku, musí písom-
ne požiadať o výnimku. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Záujemca o túto 
formu štúdia po zápise a po vyplnení zápisného listu a zaplatení školné-
ho, sa stáva študentom UTV UMB za podmienok uvedených v Organizač-
nom poriadku Univerzity tretieho veku Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici.
Viac info:
https://www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/univerzita-tretieho-
veku-umb/

BLAHOŽELÁME VÍŤAZKE!

Univerzita tretieho veku
nielen pre dôchodcov
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„More lásky si so sebou vzal, hory bolesti zanechal. Prázdno je 
tam, kde znel tvoj hlas, však spomienka na teba zostane navždy 

v nás“.
Dňa 22. júna uplynie dvadsať rokov ako nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec a starký

Ivan SCHUSTER
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína manželka,
deti Ivan a Anka s rodinami

...
“Čas akoby sa zastavil, len bolesť v srdci vrytá, len spomienka 

nám zostane, je v našich mysliach skrytá.”
Dňa 22. mája uplynulo štrnásť rokov odvtedy, 
čo nás navždy opustil manžel, otec  a brat

Ing. Vladimír KAŠA
z Valaskej.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú 
spomienku. 

Manželka so smútiacou rodinou
...

“Len ten, kto stratil toho koho mal rád, pochopí, čo je to bolesť 
a žiaľ”.
Dňa 25. mája uplynuli dva roky od smrti nášho 
milovaného manžela, otca, starkého a prastar-
kého.

Klementa AUXTA
z Hronca.

S veľkou láskou a úctou budeme vždy spomínať



to, čo v nich je. Vytvorili novú 
obrannú formáciu, kde všet-
ci štyria noví hráči odohrali 
bez závažnejších problémov 
celú jarnú časť a podstatné 
bolo, že sme inkasovali me-
nej gólov. V tabuľke pravdy 
sme získali +3 a celkovo 24 
bodov. Bilancia jarných zápa-
sov je 7 víťazstiev, 3 remízy a 
4 prehry, z toho jedna doma. 

V ôsmich zápasoch v jarnej časti sme 
neinkasovali gól, čo sa nám v prvej časti 
ročníka nepodari-
lo. Potešil aj po-
čet gólov, kde aj 
záložníci – Podio, 
Vajda, Peševski – 
dokázali skórovať 
a zvýšiť efektivitu 
hry. Hráči si dokázali  nielen vytvárať 
gólové šance, ale ich aj premieňať. Pri-
nieslo to podstatne vyšší bodový zisk 
v porovnaní s  jesennou časťou Fortuna 
ligy. Zásluhou trénerov sa zdvihla mo-
rálka mužstva, hráči si podstatne viac 
verili a dokázali to preniesť do zápasov. 
Môžeme sa pochváliť, že máme aj prvé-
ho reprezentanta v mužskom futbale, 

ktorým je Dejan Peševski. Tréner Ma-
cedónska ho pozval na dva priateľské 
zápasy. Osobná návšteva reprezentač-
ného trénera bola pre náš klub veľkou 
poctou a vnímame to ako výsledok jar-
nej časti a dobrých výkonov hráčov.  
Napriek tomu, že sa skončilo ligové 
zápasenie, pred vami je nová sezóna. 
Čo bude prioritou letnej prípravy a kde 
bude prebiehať? 
   - Do 10. júna majú hráči voľno a po 
návrate z dovoleniek sa tak, ako každý 
rok, uskutoční zhodnotenie ich kondič-

ného stavu a na-
plno sa rozbehne 
veľmi krátka letná 
príprava. Trvať 
bude zhruba me-
siac, pretože už 
15. júla začína 1. 

jesenné kolo ročníka 2016/17. V súčas-
nosti pripravujeme detaily letnej príp-
ravy, v priebehu sústredenia by sme 
mali odohrať zápasy s českými prvoli-
gistami, ktorej tzv. generálkou budú tri 
zápasy v Čechách a jeden na Slovensku.
Ako ste spomínali, máte za sebou roz-
siahlu rekonštrukciu štadióna. Plánuje-
te v tomto smere ešte nejaké zmeny?

   - Rekonštrukciu sme 
ukončili s tým, že v 
súčasnosti štadión 
spĺňa predpísané kri-
tériá a parametre sta-
novené Slovenským 
futbalovým zväzom. Som rád, že mô-
žem  konštatovať, že problémy s trávni-
kom, ktoré nastali po zime sú odstrá-
nené. Dnes (30. mája – pozn. redakcie) 
som si osobne overil situáciu a  trávnik 
vyzerá dobre. Je to aj zásluhou spolu-
práce medzi ŽP Šport, a.s. a  Tále a.s., 
ktorej zamestnanci nám nielen odbor-
nými radami pomohli pri obnove tráv-
nika. Veríme, že naša spolupráca bude 
pokračovať aj naďalej a spoločným úsi-
lím udržíme trávnik v stave, v akom bol 
na začiatku jesennej sezóny. V tom čase 
naši súperi často konštatovali: „...že 
najlepší trávnik je v Podbrezovej“ a my 
veríme, že sa to opäť potvrdí.
   Únii  ligových klubov predložíme našu 
požiadavku, aby sa zápasy nehrali v ta-
kých neskorých hodinách.  Chceme,  aby 
diváci stíhali železničné a autobusové 
spoje a vrátili sa domov včaššie, aby na 
naše tribúny chodilo čo najviac milovní-
kov tohto športu.
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Muži zlepšili svoj herný prejav

M. Kubove
 Futbal Muži A

Góly: 62. Šefčík, 90+. Priskin – 30. Podio, 67. Rendla. ŽK: Podaný – Peševski, Viazanko, Kupčík, Šafranko. Pred 528 divákmi roz-
hodovali Vlk – Brendza, Vorel.
Hneď v úvode stretnutia predviedli obe mužstvá po jednej nebezpečnej akcii. Už v 3. minúte sa do lopty spoza pokutového úze-
mia oprel domáci Savičevič a tá len tesne minula bránu Lukáča. V 4. minúte si na rohový kop Podia dobre nabehol na prvú žrď 
Šafranko a jeho hlavička letela mimo. Po týchto momentoch sa hra odvíjala v strede poľa a diváci veľa príležitostí na skórovanie 
nevideli. Až v 30. minúte sa po faule na Viazanka dostali hostia k štandardnej situácii z rohu pokutového územia, ktorou Podio 
strelou na bližšiu žrď nachytal Greifa a Podbrezová sa ujala vedenia 0:1. Domácich tento gól zaskočil a ďalšiu dobrú šancu mal 
opäť Podio, keď jeho strelu z 20 metrov mieriacu do pravého horného rohu s námahou vyrazil domáci brankár Greif. Do polčasu 
už náznaky šancí Slovana gólom neskončili a prvý polčas vyhrali hostia v pomere 0:1. Domáci vstúpili do druhého dejstva s cie-
ľom vyrovnať výsledok, čo sa im skoro podarilo v 54. minúte, keď strieľaný center Podaného bol zblokovaný hosťujúcim hráčom 
tesne mimo bránu. Slovanu sa nakoniec podarilo vyrovnať v 62. minúte, rýchlu kontru aktívneho Podaného po ľavom krídle 
zakončil mladý Šefčík gólom do prázdnej brány 1:1. Hostia zareagovali na tento moment v 67. minúte. Po výbornom odobratí 
lopty Šafrankom na súperovej polovici sa dostal k jeho prihrávke Viazanko, ktorý v páde prihral do pokutového územia Rendlovi 
a ten sa gólovo presadil strelou po zemi a dostal Podbrezovú opäť do vedenia (1:2). Tlak hráčov Slovana veľa gólových šancí 
nepriniesol, až v 80. minúte sa po centri a zrážke hosťujúcich obrancov dostal na hranici päťky k lopte Kubík a vo vyloženej šanci 
trestuhodne netrafil bránu proti dobre vybiehajúcemu Lukáčovi. Zlomový moment tohto zápasu prišiel až v nadstavenom čase, 
čerstvo vystriedaný Lády bol v pokutovom území stiahnutý na trávnik Šafrankom a rozhodca Vlk nariadil pokutový kop, ktorý s 
istotou premenil Priskin a vyrovnal na konečných 2:2.

S Ing. Júliusom Kriváňom, predsedom Predstavenstva a prezidentom Futbalového oddielu ŽP Šport, a.s.

Ako hodnotíte druhý ročník pôsobenia 
podbrezovského A mužstva vo Fortuna 
lige?  
   - Už pred začiatkom nového ročníka 
sme si boli plne vedomí, že bude ná-
ročnejší, ako predchádzajúci. Dôsledne 
sme sa pripravili na začiatok jesene, na-
stúpil nový tréner Zdenko Frťala  s asis-
tentom Ivanom Kopeckým a uskutočni-
lo sa mnoho zmien v hráčskom kádri, 
od ktorých sme si však sľubovali viac, 
ako dokázali. Začiatok sezóny bol aj 
z dôvodu rekonštrukcie štadióna v Pod-
brezovej rozpačitý, zápasy sme odohrali 
v Brezne. To ovplyvnilo štart do nového 
ročníka, ktorý nebol optimálny. Slabé 
výkony hráčov a zisk len piatich bodov, 
to bol výsledok po ktorom nasledovala 
zmena. Prišiel nový tréner Marek Fabu-
ľa s asistentom Miroslavom Guzom a k 
menším zmenám došlo aj v hráčskom 
kádri. Tím sa začal v závere jesene kon-
solidovať aj napriek tomu, že sme ju 
ukončili na predposlednom mieste, so 
ziskom len 13 bodov.
   Prípravu na jarnú časť sme začali po 

1. AS Trenčín   33   81   26   3   4   73:28
2. ŠK Slovan Bratislava    33   69   20   9   4   50:25
3. Spartak Myjava   33   60   18   6   9   41:33
4. FC Spartak Trnava   33   54   16   6   11   49:41
5. MŠK Žilina  33   48   14   6   13   58:46
6. MFK Ružomberok  33   45   12   9 12   42:41
7. FK DAC 1904 Dunajská Streda   33  43  12  7  14   38:42
8. FO ŽP Šport Podbrezová  33   37   10   7   16   43:46
9. FC ViOn Zlaté Moravce  33   31   7   10   16   38:57
10. FK Senica   33   30   7   9   17   30:48
11. MFK Zemplín Michalovce   33   29   7   8   18   32:55
12. MFK Skalica    33   24   6   6   21   30:62

Fortuna liga ročník 2015/2016

V 32. kole železiar doma naplno bodoval so Spartakom Trnava (3:0). Foto: A. Nociarová

rozhodnutí vedenia ŽP a.s., 
ŽP Šport, a.s. a futbalového 
klubu  sústredením v Turec-
ku. V jeho priebehu boli odo-
hrané veľmi kvalitné zápasy, 
kde sa mužstvo aj príchodom 
nových hráčov postupne zo-
hrávalo a veľmi dobre pripra-
vilo. Naštartovaním jarného 
úspechu bol prvý zápas, 
ktorý sme odohrali doma so 
Senicou. Hoci sa nám podarilo skórovať 
až v nadstavenom čase, v 96. minúte, 
boli to veľmi dôležité prvé tri body. 
Postupne sme bodovali aj na  súpero-
vých ihriskách. Remizovali sme v Trnave 
a Zlatých Moravciach, zvíťazili v Senici 
a remizovali aj na Slovane. Jarná časť 
dopadla podstatne lepšie, v porovnaní 
s jeseňou,  doma sme stratili len 3 body 
nešťastnou prehrou so Slovanom a na-
opak, vonku sme získali 6 bodov za 3 
remízy a jedno víťazstvo.
Vládne v klube spokojnosť s umiestne-
ním v ročníku 2015/2016  a s výkonmi 
hráčov? 
   - Samozrejme, že vládne spokojnosť 
s jarnou časťou. Myslím si, že noví tré-
neri postupne dokázali z hráčov dostať 

        Máme aj prvého repre-
zentanta v mužskom futba-
le, ktorým je Dejan Pešev-
ski.

SO SLOVANOM
Piatok, 20. máj 2016, Senec

Fortuna liga, 33. kolo
ŠK Slovan Bratislava –FO ŽP Šport Podbrezová 2:2 (0:1)Sk
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noviny@zelpo.sk


