
ŽP Šport, a.s., oznamuje verejnosti, že z dôvodu rekon-
štrukčných prác na futbalovom štadióne v Podbrezovej, 
s ktorými súvisí aj rekonštrukcia vyhrievania bazéno-
vej vody, nebude v letnej sezóne 2015 letné kúpalisko 
v Podbrezovej sprístupnené verejnosti.

Ďakujeme za pochopenie.

Neprehliadnite!
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   V predchádzajúcom čísle ste 
sa dočítali o investíciách tech-
nologického charakteru, po-
kračujeme v našom rozhovore 
o ďalších investíciách: 
Spomeniete aj významnejšie 
investície  stavebného cha-
rakteru?
   - Ako si iste viacerí všimli pri 
vstupe do starého závodu, v 
budove Hutníckeho múzea v 
prízemí prebiehala prestavba 
priestorov na učebne. V tomto 
mesiaci začína už postupné 
sťahovanie sa do týchto zmo-
dernizovaných priestorov. 
   Napriek tomu, že sme už trikrát 
rozširovali parkovacie kapacity 
v novom závode, osobných au-
tomobilov neustále pribúda. Z 
hľadiska zvýšenia bezpečnosti 
cestnej premávky sa už zaobe-

Stopäťdesiat eur
na dovolenku

Na základe rozhodnutia Predstavenstva ŽP a.s., ako nás infor-
movala Ing. Mária Niklová, členka predstavenstva a personálna 
riaditeľka,  bude zamestnancom vyplatená dovolenková mzda 
vo výške 150 eur. Základnou podmienkou pre jej vyplatenie je, 
že zamestnanec musí byť v evidenčnom stave k 31. máju 2015. 
Úmerne k odpracovanému času bude vyplatená dovolenková 
mzda tým zamestnancom, ktorí nastúpili do ŽP po 1. januári 
2015, práceneschopným a zamestnancom v mimoevidenčnom 
stave na materskej a rodičovskej dovolenke. V prípade zamest-
nancov, ktorí boli v uvedenom čase práceneschopní z dôvodu 
pracovného úrazu alebo choroby z povolania a tým, ktorí po-
berajú úrazové dávky z úrazového poistenia zo Sociálnej pois-
ťovne, bude dovolenková mzda prepočítaná za dané obdobie. 
   Vedúci príslušného útvaru môže zamestnancom, ktorí porušili 
pracovnú disciplínu, dovolenkovú mzdu znížiť. Zamestnancom, 
ktorí v období od 1. januára do 31. mája vymeškajú neospra-
vedlnene jednu a viac hodín a tým, ktorí porušili pracovnú dis-
ciplínu následkom čoho bol s nimi rozviazaný pracovný pomer 
výpoveďou alebo okamžitým skončením, dovolenková mzda 
vyplatená nebude.
  Zamestnancom, ktorým vznikol nárok, bude dovolenková 
mzda vyplatená vo výplate za mesiac máj 2015, pod mzdovým 
druhom 1413 a podlieha spolu s ostatnými zložkami mzdy da-
ňovému a odvodovému zaťaženiu.

(ok)

S Ing. Ľuborom Schwarzbacherom, členom Predstavenstva
a technickým riaditeľom ŽP a.s.

O investíciách stavebného charakteru

Tak to som zvedavá, či mi pripravíte prekvapenie na MDD

Montáž vykurovania, rozšírená severná tribúna, zatiaľ bez sedačiek.       F: Ing. Ľ. Schwarzbacher

Víťazkou piateho kola čitateľskej súťaže „O cenu predsedu 
Predstavenstva ŽP“, venovanej 175. výročiu založenia podbre-
zovských železiarní, sa stala Dáša SOLIAROVÁ z Opm. Vý-
herkyni zablahoželala a cenu venovala Ing. Anna Kováčová, 
riaditeľka ZANINONI Slovakia s.r.o. „Súťaž ma zaujala, rada si 
prečítam zaujímavosti o firme, určite sa zapojím aj do ďalších 
kôl“, konštatovala D. Soliarová pri preberaní ceny. 

Foto: O. Kleinová

ráme projektovou  prípravou na 
ďalšie rozšírenie parkovacích 
možností severovýchodne od 
autobusovej stanice. Do úvahy 
prichádza  alternatíva pre 126  
áut alebo s rozšírením plochy 
až na 154 áut. Rozhodneme o 
alternatívach v krátkej dobe.
   Mrzí ma však, keď vidím, že 
na hlavnom parkovisku za ram-
pou je voľných často aj dvadsať 
miest, ale autá našich zamest-
nancov parkujú aj napriek tomu  
pozdĺž popri vozovke po obi-
dvoch stranách a bránia bez-
pečnej premávke. 
Rušno je aj na futbalovom 
štadióne na Kolkárni v Pod-
brezovej. Čo sa pripravuje v 
tomto roku?
   - Vlani sme urobili počas troch 
mesiacov od postupu do Fortu-

na ligy najnutnejšie zmeny na 
štadióne, bez ktorých by sa ne-
dalo na ňom hrať, hlavne novú  
tribúnu sektoru hostí, osobitný 
vstup na štadión do sektoru hos-
tí. Začiatkom tohto roku sme do-
stali od Slovenského futbalové-
ho zväzu Bratislava úplne nový 
dokument s názvom „Infraštruk-
túra štadiónov 2018“, kde sú na 
devätnástich stranách exaktne 
definované štandardizované 
podmienky infraštruktúry fut-
balových štadiónov pre 1. a 2. 
ligu, v súlade s požiadavkami 
FIFA, UEFA, platné od súťažné-
ho ročníka 2017/2018. V tomto 
roku uskutočníme rekonštruk-
ciu štadiónu tak, aby spĺňal  do-
terajšie pravidlá a v podstate aj 
nové pravidlá infraštruktúry.
Čo ste už stihli počas zimnej 
prestávky a na čom práve ro-
bíte?
   - Počas zimnej prestávky sme 
rekonštruovali časť vnútorných 
priestorov hlavnej sociálnej 
budovy - úpravu šatní hostí, 
zväčšenie kapacity toaliet pre 
mužov, ženy, imobilných náv-
števníkov, úpravy miestnosti 
prvej pomoci, dopingovej kon-
troly, rozhodcov, novinárov, te-
levízie...
   Severnú - malú - tribúnu mo-
mentálne rozširujeme východ-
ným a západným smerom o dve 
polia. Na celej tejto tribúne je už 
namontovaná nová strecha pol-

(Pokrač. na str. 2)

Pozývame vás na zápas Fortuna ligy FO ŽP Šport Podbrezová - DAC Dunajská Streda 23. mája 2015 o 17.30 hod. na futbalový štadión do Brezna
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O investíciách stavebného charakteru
kruhového tvaru z polykarbo-
nátu, ktorá je vizuálne rovnaká, 
ako odsúvateľná strecha hlav-
nej južnej tribúny. V priestoroch 
pod rozšírenou časťou severnej 
tribúny bude predajňa suvení-
rov, občerstvenie, VIP zóna.
   Na hlavnej - južnej - tribúne 
budú nainštalované kompletne 
nové sedačky, ktoré budú dvoj-
farebné a budú vytvárať reklam-
ný nápis názvu našej firmy. Na 
každej fotografii zo štadiónu 
bude jasné, komu patrí a kde sa 
nachádza.
Jedným z kritérií je aj umelé 
osvetlenie. Pre aké riešenie 
ste sa rozhodli?
   - Projektantovi - statikovi, 
sme zadali také riešenie, aby 
stožiare umelého osvetlenia 
evokovali pocit, že tento šta-
dión patrí Železiarňam Pod-
brezová (ŽP). Znamená to, že 
stožiare sú navrhnuté z rúr vý-
robného programu ŽP a z nich 
je navrhnutá základná kon-
štrukcia.  Každý stožiar má 26 
osvetľovacích telies, ktoré sú 
vo výške 37 metrov. Na rampe 
hlavnej tribúny je navrhnutých 
ďalších 22 osvetľovacích telies 
na zlepšenie svetelných po-
merov popri postrannej čiare 
pred hlavnou tribúnou. Sve-
telno-technický výpočet robila 
firma Philips. Celkovo je navrh-
nutých 126 svietidiel, každé s 
príkonom 2 kilowattov. Tým do-
siahneme požadovanú intenzi-
tu osvetlenia 1 200 luxov pre 
3. kategóriu štadiónov, podľa 
kritérií UEFA, na televízne 
prenosy pevnými kamerami. 
Podľa pravidiel „Infraštruktúry 
2018“ musíme riešiť však aj 
prípad, kedy vypadne elektri-
na a na štadióne budú tisícky 
divákov. V krátkej dobe musí 
byť naštartovaný záložný zdroj 
elektriny, na štadióne sa musí 
zápas dohrať.
Doterajší príkon elektrickej 
energie na umelé osvetlenie 
asi nepostačuje a vyžaduje si 
to určité opatrenia...
   - Pochopiteľne, príkon nepo-

stačuje, s niečím podobným sa 
nikdy na štadióne nepočítalo. 
Bude musieť byť privedený no-
vou trasou, káblovým  vedením 
z trafostanice pri budove ŽP In-
formatika až na štadión, v dĺžke 
560 metrov. 
Hoci sa podbrezovský šta-
dión vždy pýšil udržiava-
ným trávnikom, nové po-
žiadavky kladú ešte vyššie 
nároky aj na hraciu plochu. 
Aká bude?
   - Od jesene 2016  bude mu-
sieť byť každý futbalový štadión 
1. ligy vybavený vyhrievaním 
hracej plochy. Už pri navrho-
vaní nového odprášenia elek-
trických pecí sme výhľadovo 
počítali s tým, že okrem využitia 
odpadného tepla na vykurova-
nie budov v starom závode v  
Podbrezovej ho možno využije-
me aj na štadióne. V súčasnosti 
vykurujeme už takmer všetky  
budovy, (aj mimo areálu SZ, 
napr. budovu ŽP Informatika, 
ŽP Šport...). Stále však máme 
voľné kapacity na to, aby sme 

mohli vyhrievať aj hraciu plochu 
futbalového ihriska. Aj v posled-
nej strednej oprave v apríli sme 
robili optimalizačné softvérové 
úpravy na chladení odprášenia, 
aby sme získali potrebnú vyššiu 
teplotu vody. 
Znie to zaujímavo, oteplená 
voda z oceliarne na hraciu 
plochu... Priblížite nám aj 
technické riešenie?
   - Vyhrievanie je postavené 
na osvedčenej technológii ne-
meckej firmy Rehau. Na hra-
cej ploche bude položených  
takmer 30 kilometrov rúrového 
vykurovacieho systému, ktorý 
bude umiestnený v hĺbke 250 
milimetrov, tesne pod korien-
kami trávy. Aby nedošlo k ich 
spáleniu, budú tam snímače, 
ktoré budú monitorovať teplo-
tu pri koreňovej sústave, ktorá 
nesmie presiahnuť 29 stupňov 
Celzia. 
Neuvažovali ste v tejto súvis-
losti už aj o vyhrievaní kúpa-
liska?
   - Keď už dotiahneme odpad-

né teplo z odprášenia vo forme 
oteplenej vody na futbalový šta-
dión, samozrejme uvažujeme o 
využití tohto tepla aj pre potreby 
kúpaliska, no určite nie v tomto 
roku.
Máte aj ďalšiu technickú no-
vinku v súvislosti s hracou 
plochou. V čom spočíva?
- Na Slovensku nemáme zá-
pasovú hraciu plochu na šta-
diónoch, na ktorej je využitá 
originálna technológia Fibre-
sand, ktorá spevňuje koreňovú 
zónu trávy. Ako prvý štadión 
v SR využijeme technológiu,  
ktorá bola vymyslená na brit-
ských ostrovoch. Je to kolís-
ka futbalu, kde sa tento šport 
hrá počas celého roka a tiež 
sú tam nie veľmi priaznivé po-
veternostné podmienky. Túto 
technológiu budeme aplikovať 
v poslednej desaťcentimetro-
vej hrúbke hracej plochy, na 
ktorej potom bude vysiata trá-
va. Spočíva v tom, že špeciál-
ne umelé vlákna (polyméry) s 
hrúbkou ľudského vlasu, budú 
zmiešané s organickou látkou 
a pieskom, rozprestreté, vy-

spádované ako podkladová 
vrstva a uvalcované na hracej 
ploche. Korene trávy sa  po-
tom spoja s umelým vláknom. 
Polymérové vlákno umožní 
väčšie zaťaženie hracej plo-
chy, hráči nebudú tak poško-
dzovať plochu vykopávaním 

trsov trávy, môže sa viac tré-
novať na ploche hlavného šta-
diónu. Využívanie patentu na 
technológiu Fibresand majú 
dve britské firmy. U nás apliku-
jú túto technológiu pracovníci 
firmy CRL zo Severného Ír-
ska. Dovezenými strojmi budú 
miešať uvedené materiály do 
výsledného substrátu. Potom 
budú substrát rozprestierať 
ako finálnu vrstvu na hraciu 
plochu. Všetky použité materi-
ály na hraciu plochu sme mu-
seli vopred testovať v britskom 
laboratóriu ETL.
   Tráva bude vysiata v júni tohto 
roku. Aby sa mohlo začať na 
novom trávniku hrať, je potreb-
né ešte minimálne osem týž-
dňov zavlažovania, hnojenia, 
valcovania, kosenia – skrátka 
údržby. Údržba trávnika bude 
veľmi dôležitá aj v budúcnosti. 
Skladba pôvodného a nové-
ho trávnika je úplne odlišná. 
Údržba nového trávnika si bude 
vyžadovať vyššie odborné zna-
losti.
Medzi kritériami sú nepo-
chybne aj ďalšie bezpeč-

nostné opatrenia, vzhľadom 
na skutočnosť, že na futba-
lových štadiónoch pribúdajú 
nespratníci.
   - Štadión musí byť vybavený 
podľa novej Vyhlášky MV SR 
č.274/2014, predpísaným ka-
merovým systémom so zázna-
mom, aj turniketmi. Kamery 
musia monitorovať všetky sek-
tory divákov, vstupy na štadión, 
aj parkoviská.
Čím ešte prekvapíte fanúši-
kov futbalu?
   - Bude nainštalovaná tzv. sco-
reboard LED tabuľa, ktorá bude 
multifunkčná a bude zobrazovať 
časomieru, skóre, zostavy muž-
stiev, rozhovory pred zápasom, 
zaujímavé zostrihy predchá-
dzajúcich stretnutí, reklamné 
spoty, ale aj ďalšie zaujíma-
vosti. LED technológia infor-
mačných tabúľ je štandardným 
vybavením všetkých štadiónov 
a športových arén.
   Nového, čím privíta futbalový 
štadión svojich návštevníkov, je 
skutočne dosť. Zostane už len 
v nohách našich futbalistov, aby 
umocnili v tých, ktorí im vytvá-
rajú všetky podmienky, ale aj  
vo fanúšikoch, ktorí túžia vidieť 
dobrý futbal, skutočný pocit, že 
si to všetko zaslúžia.

Zhovárala sa O. KleinováRozprestieranie spodnej koreňovej vrstvy..                                              Foto: Ing. Ľ. Schwarzbacher

Výstavba celoplošnej odvodňovacej sústavy...

Dovoz materiálu na spodnú koreňovú vrstvu...
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Súťaž medzi zmenami – koľajová doprava

   Plánované tržby sa za prvé 
tri mesiace podarilo splniť na 
102 percent a dosiahli úroveň 
2 432 040 eur. Tržby z preda-
ja žiarobetónov predstavovali 
653 745 eur, z predaja šamotu 
923 022 eur, syntetickej trosky 
372 844 eur, magnezi-
ových hmôt a zásypo-
vých pieskov 275 431 
eur, ostatných hmôt 
17 277 eur a magné-
ziovouhlíkových stavív 
189 721 eur. Celkový 
nárast v porovnaní 
s plánom má hodnotu 
36 480 eur.
   Plánované objemy 
predaja šamotu sa výrazne 
zvýšili hlavne v predaji liaceho 
šamotu, kde nárast predstavu-
je 20 percent. Predaj vysoko-
hlinitého liaceho bol v objeme 
329 ton a predaj tvarového v 
objeme 314 ton, čo je v súlade 
s plánom. Zákazková naplne-

Víťazom zmena A, pod vedením Daniela Bullu
Ako pokračovala súťaž medzi 
zmenami v minulom roku?
   - Koľajová doprava je zame-
raná na zabezpečenie prepravy 
hotových výrobkov, poloto-
varov, zabezpečuje aj 
vnútropodnikovú me-
dzioperačnú prepravu, 
pričom je nepriamo za-
radená aj do výrobného 
procesu. V porovnaní 
s predchádzajúci rokmi 
nenastali v roku 2014 
v rámci prebiehajúcej 
súťaže, žiadne výraznejšie 
zmeny. Naďalej sme sledovali 
kľúčové kritéria „medzizmeno-
vej“ súťaže, ktorými boli bez-
pečnosť, nehodové udalosti a 
včasnosť obsluhy.

Víťazná zmena  A  objektívom I. Kardhordovej

Prvý štvrťrok 2015
nosť je v uvedených segmen-
toch stabilizovaná aj pre ďalšie 
mesiace. Výrazný pokles bol 
v predaji kachľového šamotu, 

ktorý sa znížil o 149 
ton, čo predstavuje 25 
percentný pokles. Zvý-
šenie predaja kachľo-
vého šamotu nepred-
pokladáme ani pre II. 
kvartál, mierny nárast 
by mal postupne začať 
od III. kvartálu. 
   V segmente hmôt bol 
najvýraznejšie prekro-

čený predaj syntetickej trosky 
– predalo sa 1 199 ton, čo činí 
nárast o 79 ton v porovnaní s 
plánovaným predajom. Predaj 
magnéziových hmôt a pieskov 
sa zvýšil o 10 ton a predalo sa 
408 ton. Celkový nárast preda-
ja hmôt predstavuje 39 890 eur. 

V uvedenom segmente sú aj 
pre ďalšie mesiace zákazky v 
podobných objemoch. 
   Predaj žiarobetónových zme-
sí bol v objeme 377 ton, 
čo je na úrovni plánova-
ného predaja. V žiaro-
betónových monolitoch 
sa plánovaný predaj 
navýšil o 14 ton. Me-
sačné objemy predaja 
žiarobetónov vrátane 
monolitov  sú aj pre ďal-
šie obdobie na úrovni 
150 ton.
   Magnéziovouhlíkových stavív 
bolo predaných 221 ton, čo je 
v porovnaní s plánom menej o 
28 ton a plnenie na 89 percent. 
Pre ďalší kvartál sa počíta s 
postupným nárastom predaja, 
kde sme získali prvé objednáv-
ky pre oceliareň Kurachovo na 

Ukrajine.
   Od začiatku roka sa 
mesačné tržby sta-
bilizovali na úrovni 
mierne cez 800 000 
eur a aj v nasledujúcom kvar-
táli nám zákazková naplnenosť 

umožní plniť plánova-
né tržby z predaja na-
šich výrobkov.
   Hospodárenie spo-
ločnosti Žiaromat a.s. 
za prvé tri mesiace 
roka 2015, čo sa týka 
plnenia ukazovateľov 
vykonávacieho plánu, 
bolo úspešné. Celkové 
výnosy dosiahli hodno-

tu 2 348 537 eur. Ich podstat-
nú časť tvorili tržby za predaj 
výrobkov a služieb vo výške 2 
432 040 eur. Celkové výnosy 
ovplyvnili aj zmeny stavu vnút-
roorganizačných zásob vo výš-
ke -160 884,00 eur.
   Na druhej strane hospodáre-

nia spoločnosti cel-
kové náklady dosiah-
li výšku 2 240 494 
eur. Podstatnú časť 
nákladov, až 90,09 

percenta,  tvoria tri základné 
nákladové skupiny a to spot-
reba materiálu 52,55 percenta 
(v tejto skupine je dominantná 
spotreba surovín, ktorých po-
diel na celkových nákladoch 
predstavuje 45,22 percenta, 
spotreba energií s podielom 
9,21 percenta a osobné nákla-
dy s podielom 28,33 percenta 
na celkových nákladoch spo-
ločnosti. 
   Výsledok hospodárenia pred-
stavuje zisk vo výške 94 501 
eur, o 9 336 eur vyšší v porov-
naní s rovnakým obdobím mi-
nulého roku.

Ing. Roman Gál,
obchodný riaditeľ 

Ing. Ján Villim,
ekonomický riaditeľ

Pristúpili ste k zme-
nám hodnotenia vo 
vašich strediskách?
   - Systém hodnotenia 
v stredisku koľajovej 
dopravy sme priebež-
ne zefektívňovali počas 
predchádzajúcich roč-

níkov súťaže tak, že v minulom 
roku už nebola ďalšia zmena 
hodnotenia potrebná. 
V predchádzajúcich roční-
koch súťaže ste dosiahli 
preukázateľné zlepšenie ply-

nulosti dopravy na vlečke, 
pokles úrazovosti, ako aj ne-
hôd. Pokračoval tento trend 
aj v jej štvrtom ročníku?
   - Spomínaný trend sa nám 
nepodarilo udržať vo všetkých 
ukazovateľoch. Čo sa týka ne-
hodovosti, za rok 2014 sme 
mali rovnaký počet nehôd ako 
v predchádzajúcom roku, čo je 
koniec koncov dobrá vizitka ce-
lého kolektívu koľajovej dopra-
vy. Bohužiaľ,  pri úrazovosti sa 
nám nepodarilo udržať trend, 

ktorý sme dosiahli v roku 2013. 
V stredisku koľajovej dopravy 
sme zaevidovali o jeden úraz 
viac, ako v predchádzajúcom 
roku.
Predstavíte nám aktuálneho 
víťaza súťaže za rok 2014?
   - V predchádzajúcom roku za-
bojovali všetky zmeny, ale viťaz 
bol nakoniec len jeden. Za rok 
2014 sa víťazom súťaže medzi 
zmenami stala zmena „A“, ktorá 
si dokázala obhájiť svoje víťaz-
stvo z roku 2013. Za dobré vý-

sledky treba pochváliť aj zme-
nového majstra Daniela Bullu, 
pod vedením ktorého opätovne 
zvíťazili.
Pripravujete zmeny aj pre 
tento rok?
   - Zatiaľ zmeny nepripravuje-
me, ale veľmi pozitívne hodnotí-
me zmenu, o ktorú sme žiadali, 
a to zvýšenie štvrťročnej odme-
ny pre víťaznú zmenu. Zároveň 
je nám ľúto, že návrh o zara-
denie zmenových majstrov do 
súťaže neprešiel, pretože práve 
zmenoví majstri majú zásadný 
vplyv pri organizovaní dopravy 
na celkový výsledok súťaže a 
preto by bolo vhodné aj ich ta-
kouto formou motivovať. 

(vk)

   Kľúčovými oblasťami tvoriacimi kritériá súťaže medzi zmenami sú kvalita, výsledky hospodá-
renia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie. Súťažia pracovníci kategórie „R“ 
z valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, oceliarne,  druhovýroby, centrálnej údržby, energe-
tiky, dopravy a z odboru riadenia kvality. O štvrtom ročníku súťaže medzi zmenami v koľajovej 
doprave sme sa zhovárali s Ing. Jozefom Simanom, vedúcim koľajovej dopravy:

Ing. Roman Gál Ing. Ján Villim
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Kontinuita
hutníckych rodov

Rodina VanČoVÁ

O cenu predsedu Predstavenstva ŽP a.s.
V šiestom kole správna odpoveď znela: Polievkové akcie boli v Pod-
brezovej zavedené v roku 1941. Výhercom tohto kola sa stáva Tibor 
Kaliský, dôchodca z Podbrezovej, ktorému blahoželáme a prosíme, 
aby si telefonicky dohodol v redakcii (2711, 2714) prebratie ceny, 
ktorú mu venuje riaditeľ ŽP ŠPORT, a.s., Ing. Jozef MARČOK.

l Čitateľská súťaž l čitateľská súťaž l

Otázka 7. kola
Kedy sa začala cyklistika v Podbrezovej ponímať ako 
organizovaný šport?
Odpovede zasielajte do desiatich dní od vyjdenia tohto čísla 
Podbrezovana do redakcie novín.
...................................................................................................
...................................................................................................
Meno a priezvisko: ....................................................................
...................................................................................................
Prevádzkareň, útvar: .................................................................
...................................................................................................

Kupón č. 7

Súťažný text č. 7
   Ako organizovaný šport sa 
začala cyklistika v Podbre-
zovej rozvíjať od roku 1954. 
Pod vedením Vojtecha Hanu-
sa  vznikol v TJ Baník oddiel, 
ktorý v krátkom čase dosiahol 
dobrú úroveň v mužskej prete-
kárskej cyklistike. Postupne sa 
členovia cyklistického oddielu 
umiestňovali na popredných 
miestach aj v celoštátnom 
meradle. Stále zvyšujúce sa 
nároky na materiálne vyba-
venie, ale aj rast nárokov na 
výkonnosť špecializovaných  
cyklistov zo stredísk vrcholo-
vého športu, spôsobili zánik 
mužského oddielu v podbre-

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

   Prvým z jej rodu bol Móric 
Vančo, ktorý pracoval v pod-
brezovských železiarňach  na 
sklonku devätnásteho storočia 
a do dôchodku odchádzal  z 
pozície majstra zámočníkov 
zo starej rúrovne. Jeho syn 
Štefan prišiel prvýkrát do že-
leziarní v roku 1936 ako bri-
gádnik. V roku 1941 nastúpil 
do pracovného pomeru ako 
robotník stolár a modelár. Istý 
čas bol aj členom redakčnej 
rady Podbrezovana. Pred 
odchodom do starobného dô-
chodku (1968) pracoval pri 
obsluhe hydrauliky. Svoju mo-
delársku zručnosť zúročil ešte 
aj počas starobného dôchod-
ku, keď pracoval v stolárskej 
dielni. Jeho brat Viliam bol 
majstrom odborného výcviku 
v učňovskom stredisku pod-
brezovských železiarní, pre 
profesiu zámočník.
   Štefan Vančo sa oženil a s 
manželkou Margitou vychovali 
sedem detí. Štyria z nich po 
získaní stredoškolského vzde-
lania nastúpili do podbrezov-
ských železiarní.
   Syn Tibor po skončení 
Strednej priemyselnej školy 
v Piesku pracoval v údržbe, 

Stranu pripravila O. Kleinová,
foto súkromný archív a archív HM ŽP

zovskej cyklistike. Predsedom 
cyklistického oddielu sa od 
roku 1968 stal Tibor Vančo.
   V roku 1972 došlo k roz-
hodnutiu orientovať činnosť 
oddielu na prípravu cyklistov 
v žiackych a dorasteneckých 
disciplínach.
   Cyklistický oddiel bol jedi-
ným oddielom TJ Švermovych 
železiarní, diferencovane ria-
deným SÚV ČSZTV s pride-
lenou dotáciou. Staral sa o 
rozvoj výkonnostného športu, 
ktorý reprezentovali družstvá 

mladších a starších žiakov. 
Oddiel mal v deväťdesiatych 
rokoch štyridsať členov, desať 
až pätnásť pretekárov. O roz-
voj cyklistiky sa v tom čase v 
Podbrezovej najviac zaslúžili 
Vojtech Hanus, Tibor Vančo, 
Pavel Strmeň, Miroslav Str-
meň, Gabriel Štrba, Jaroslav 
Ščepko. Pre vrcholový šport 
vychovali Petra Libiča, Nor-
berta Gubzu a Vladimíra Chu-
díka. Z mladších cyklistov boli 
najlepší Ivan Lovás, Pavol 
a Peter Medveď.

Tibor Vančo venoval výchove cyklistov značnú časť svojho aktívneho 
života

kde zotrval až do odchodu do 
dôchodku. Aj jeho manželka 
Lenka bola zamestnaná v že-
leziarňach ako účtovníčka v 
údržbe. Ich dve dcéry, Jarmila 
a Zuzana sa zamestnali v že-
leziarňach a pracovali v OTR 
(informatika). Zuzana Bar-
bieriková pracuje v dcérskej 
spoločnosti ŽP Informatika 
dodnes.

   Syn Milan vyštudoval Hut-
nícku školu v Tisovci a v žele-
ziarňach zastával pozíciu maj-
stra kontinuálneho odlievania 
ocele do roku 1966, potom sa 
odsťahoval do Čiech.
   Dcéra Mária, vydatá Gan-
džalová, sa po ukončení Hos-
podárskej strednej školy v 
Banskej Bystrici zamestnala v 
železiarňach ako účtovníčka v 
hlavnej učtárni a tam pracova-
la až do odchodu na starobný 
dôchodok. Jej manžel Ján pra-
coval ako robotník v oceliarni. 
Vychovali tri deti. Mária a Ján 
pracovali istú dobu v železiar-
ňach, dcéra Janka je zamest-
nankyňou ŽP Informatika.
   Syn Štefan od ukončenia 
Strednej priemyselnej školy 
v Piesku pracoval v železiar-
ňach, kde prešiel mnohými 
funkciami a do starobného 
dôchodku odchádzal z postu 
majstra technickej kontroly v 
ťahárni rúr. Aj on pracoval nie-
koľko rokov ako člen redakč-
nej rady. Jeho manželka Eva 
pracovala po celý produktívny 
život, ale aj ako dôchodky-
ňa v závodnom zdravotnom 
stredisku podbrezovských 
železiarní. Ich syn Štefan bol 
istú dobu zamestnancom in-

formatiky. 
   Dcéru Annu spája so že-
leziarňami manžel Štefan 
Kaizer, ktorý pracoval až do 
odchodu na starobný dôcho-
dok v Podbrezovej, najskôr v 
rúrovni a potom vo valcovni 
bezšvíkových rúr. Ich syn Mi-
roslav chvíľu pracoval v oce-
liarni.
   Rodina Vančová sa zapísala 
aj do dejín kultúry a športu v 
obci Podbrezová. Štefan Van-
čo starší aktívne hral kolky a 
zapájal sa aj do kultúrneho 
života obce ako vedúci pod-
brezovského kina. Aj jeho deti, 
súrodenci tretej generácie 
Vančovcov - Mária a Milan ke-
dysi aktívne pôsobili v kultúr-
nom dianí Podbrezovej. Milan 
bol v období okolo roku 1960 
vedúcim tanečného súboru a 
Mária v ňom tancovala. Milan 
bol niekoľko rokov predsedom 
turistického oddielu TJ Pod-
brezová a turistike sa inten-
zívne venoval aj Štefan, ktorý 
tiež istý čas vykonával funkciu 
predsedu podbrezovského 
turistického oddielu. Tibor bol 
desiatky rokov predsedom 
Cyklistického oddielu TJ a 
cyklistickým rozhodcom I. trie-
dy, hral aj hokej.

Móric Vančo

Štefan Vančo st.

Zľava: Pavel Zohn, Albín Slovík, Margita Vančová, Štefan Van-
čo a v popredí Milan Vančo - členovia turistického oddielu

Tibor Vančo Milan Vančo Mária Gandžalová Štefan Vančo
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  Súkromné gymnázium 
Železiarne Podbrezová sa 
aktívne zapojilo do súťaže 
Inovatívny čin roka 2014, 
ktorú zastrešuje Ministerstvo 
hospodárstva Slovenskej re-
publika a Slovenská inovač-
ná a energetická agentúra. 
V kategórii Inovácia služby 
úspešne prihlásilo do súťaže 
projekt s názvom E-vzdelá-
vanie v strednej škole. Sú-
ťažný projekt vypracoval a v 
roku 2014 aj realizoval Mgr. 
Štefan Fedor.
   Na slávnostnom vyhodno-
tení víťazov v jednotlivých 
kategóriách, ktoré sa konalo 
v utorok, 19. mája 2015 na  
22. Medzinárodnom stro-
járskom veľtrhu v Nitre, sa 
Súkromné gymnázium ŽP 
umiestnilo na prvom mieste 
a dokázalo konkurovať veľ-
kému množstvu prihlásených 
firiem a komerčných spoloč-
ností.
   Súťažná práca predsta-
vuje, sumarizuje a hodnotí 
inováciu služby vzdelávania, 
ktorú sme v Súkromnom 
gymnáziu komplexne prepo-
jili do  troch modulov a takto 
komplexne aj realizovali 
v roku 2014. Jednotlivé mo-
duly navzájom súvisia a po-
krývajú celý oblúk činností, 
ktoré škola realizuje od úpl-
ného začiatku – vstupu žiaka 
až po ukončenie jeho štúdia. 
Učiteľovi takýto systém pri-
náša viacero výhod. Nemusí 
tráviť čas opravovaním tes-

Program:  
● o 10. hod.  vystúpenie 
hudobnej skupiny Gala-
xy a skupiny Dživipen, 
● o 11.30 hod. sprievod 
obcou, 
● o 13. hod. stavanie 
mája, otvorenie jarmoku, 
šermiarsko-divadelná 
kumpánia Via historica, 
DFS Dratvárik a Drien-
ka, spoločenské tance 
v podaní žiakov ZŠ, 
Dixie chips, ZUŠ obce, 
Swett Little Chicks, Sa-
xofónové kvarteto, FS 
Partizán, tombola, HIT 
BAND, ukážky reme-
selnej zručnosti v Dome 
remesiel,
● od 19. hod. zábava 
v parku.

Inovatívny
čin roka 2014

tov, cvičení, úloh a písomiek, 
ale môže tento čas venovať 
príprave ďalšieho digitálneho 
vzdelávacieho obsahu. Uve-
dený systém učiteľovi veľmi 
uľahčuje prácu pri diagnos-
tike, kontrole a rozvoji kom-
petencií žiakov. Výhodou 
je dostupnosť našej služby 
odkiaľkoľvek, kde je inter-
netové pripojenie, nezávis-
losť pri vzdelávaní na čase 
a priestore učiteľa a žiaka, 
individuálnosť prístupu k žia-

kovi a rýchla spätná väzba, 
ktorá je súčasne aj komplex-
nou vzhľadom na tradičný 
prístup k žiakovi.
   Pridanou hodnotou E-vzde-
lávania je možnosť vzdelá-
vania vrcholových športov-
cov, ktorí reprezentujú nielen 
školu, ale aj región a celé 
Slovensko v cyklistike, futba-
le, golfe, biatlone, kolkoch... 
Títo študenti majú právo zís-
kať prístup a možnosť vzde-
lávať sa aj na dlhodobých 

stážach v zahraničí, rovnako 
ako dlhodobo chorí študenti. 
E-vzdelávanie prinieslo via-
ceré výhody aj do prezenč-
ného vzdelávania.
   Celý projekt mohol byť rea-
lizovaný iba vďaka podpore 
a podmienkam, ktoré vytvára 
vedenie školy, zriaďovateľ 
školy – Železiarne Podbrezo-
vá akciová spoločnosť a spo-
ločnosť ŽP Informatika s.r.o.

Mgr. Štefan Fedor

15. TURÍČNY
JARMOK

v Slovenskej Ľupči
23. mája 2015

Súčasťou jarmoku 
bude prehliadka hra-
du Ľupča, ktorý bude 
sprístupnený od 10. 
hodiny s posledným 
vstupom o 15. hodine.
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Jedálny lístok
25. - 31. 5. 2015

Jedálny lístok
1. - 7. 6. 2015

Voda je tekutý liek
   Zo všetkých strán sa na nás 
valia informácie o tom, koľko 
máme piť, ako máme piť alebo 
čo máme piť. Ak sa v tom všet-
kom už prestávate orientovať, 
tu je súhrn najdôležitejších fak-
tov o hydratácii a tekutinách od 
odborníkov na zdravú životo-
správu Petra Minárika a Miloša 
Bubána. Vyhnite sa kolapsom 
počas horúceho leta, doprajte 
vášmu telu to najzdravšie a na-
smerujte na správnu cestu aj 
vašich blízkych.

Prečo je dostatok tekutín
v tele dôležitý?

   Pretože približne 60 per-
cent hmotnosti tela dospelého 
človeka tvorí voda. V prípade 
detí je to okolo 70 percent a u 
seniorov je to zhruba polovica. 
Keďže voda je našou prirodze-
nou súčasťou, ak ju vylučuje-
me (močom, potením aj dýcha-
ním), musíme ju aj dopĺňať.
   Je veľmi dôležitá pre ob-
ličky, pretože napomáha pri 
odvádzaní odpadových látok, 
škodlivín a nadbytočných živín 
z tela. Voda zavlažuje bunky 
zvnútra i zvonka, a preto kva-
litná hydratácia prispieva k za-
chovaniu pružnosti, jemnosti a 
farby našej pokožky.
   Vďaka vode sme schopní 
ochladzovať telo potením. Ak 
sa príliš prehreje, potením sa 
uvoľní voda a odstráni tak z 
neho prebytočné teplo. Pokiaľ 
vodu stratenú potením nedopl-
níme, môže sa telo nebezpeč-
ne prehriať.
   Primeraná hydratácia je dôle-
žitá aj pre správne fungovanie 
mozgu. Mierna dehydratácia, 
čiže strata 1 - 2 percent te-
lesnej váhy v dôsledku straty 
tekutín, môže mať negatívny 
vplyv na schopnosť sústrediť 
sa. Strata viac než 2 percent 
telesnej váhy v dôsledku de-
hydratácie môže ovplyvniť 
funkciu mozgu a oslabiť krát-
kodobú pamäť, alebo narušiť 
motorické funkcie človeka.
   Tekutiny sú tiež dôležité pre 
správnu funkciu srdca a zo-
hrávajú úlohu pri vyrovnávaní 
krvného tlaku. Dehydratácia 
znižuje minútový objem, čo 
môže viesť k zvýšenej pulzovej 
frekvencii a zníženému krv-
nému tlaku. Voda sa podieľa 
na trávení potravy - nachádza 
sa takmer v celom zažívacom 
trakte od slín až po roztok en-
zýmov v hrubom čreve. Napo-
máha tiež pri rozklade živín, 
aby sa mohli vstrebať do krvi a 
dostať sa až do buniek. Voda 
tiež odľahčuje kĺby a zabezpe-
čuje, aby svaly fungovali nor-
málne.

Koľko tekutín treba
denne vypiť?

   The Institute of Medicine 
of the National Academy of 
Sciences, nezisková organizá-
cia zameraná na poskytovanie 
objektívnych, podložených a 
vedeckých rád, zverejnil v roku 
2004 v súvislosti s príjmom 
vhodného množstva tekutín 

Pondelok
Polievky: gulášová, mrkovo-
vá s pórom, pečivo.
● Bravčový rezeň s brosky-
ňou a syrom, zemiaky, šalát 
● Pečené kuracie stehno, 
tarhoňa, kompót ● Držky na 
diabolský spôsob, knedľa 
● Hydinový šalát, pečivo ● 
Zapekaná brokolica s tofu ● 
Pečené buchty so slivkovým 
lekvárom, kakao ● Bage-
ta salámová so šalátom ● 
Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: slovenská hubová, 
roľnícka, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Kuracie prsia orien-
tálne, ryža, čalamáda ● Va-
žecká pochúťka, zemiakové 
placky ● Študentský šalát, 
pečivo ● Rezance s tvaro-
hom, zakysanka ● Hanácke 
koláče, kakao ● Bageta mo-
ravská ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: boršč s mäsom, 
francúzska, pečivo.
● Hovädzia pečienka milán-
ska, cestovina ● Vyprážané 
kuracie stehno, zemiako-
vá kaša, kompót ● Džuveč 
z bravčového mäsa, cvikla ● 
Šalát macedónsky s tofu, pe-
čivo ● Kuracie prsia s plnkou, 
zeleninová obloha ● Šúľance 
s makom ● Bageta syrová ● 
Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: hovädzia s peče-
ňovými haluškami, goralská, 
pečivo.
● Morčacie prsia na hrášku so 
šampiňónmi, ryža, šalát ● Pe-
čený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa ● Pizza diabolská ● 
Lahôdkový šalát, pečivo ● 
Zapekané zemiaky s pórom 
● Kysnutý koláč marhuľový, 
kakao ● Bageta Gurmán ● 
Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: furmanská, kelová 
s ryžou, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, 
zemiaky, uhorka ● Bravčové 
stehno bratislavské, cesto-
vina ● Zemiakové knedličky 
s údeným mäsom, kapusta ● 
Šalát pikantný šampiňónový 
so šunkou, pečivo ● Losos 
na masle, dusená zelenina 
● Dukátové buchtičky s va-
nilkovým krémom ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Mliečny 
balíček.

Sobota
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Hovädzie dusené, chreno-
vá omáčka, knedľa ● Kuracie 
prsia s horčicou, ryža, šalát 
● Bageta šampiňónová so 
šunkou.

Nedeľa
Polievka: paradajková, pe-
čivo.
● Jarné kuracie  stehno, ze-
miaky ● Bravčové mäso na 
paprike, cestovina ● Bageta 
s pikantným mäsom.

Pondelok
Polievky: šošovicová s kys-
lou kapustou, pohronská, 
pečivo.
● Bravčové stehno hutnícke, 
knedľa ● Hovädzí guláš me-
xický, ryža, šalát ● Kuracie 
stehno so zeleninou, špe-
nátové rezance ● Windsor-
ský šalát, pečivo ● Pečené 
zemiaky s paradajkovou 
omáčkou ● Šišky s džemom, 
kakao ● Bageta syrová ● 
Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: držková, krupicová 
so zeleninou, pečivo.
● Sekaný rezeň z bôčika, ze-
miakový šalát s majonézou ● 
Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina ● Grana-
tiersky pochod, cvikla ● Syro-
vé tajomstvo, pečivo ● Zape-
kaný baklažán s hydinovým 
mäsom a zeleninou ● Plnené 
rožky tvarohové, kakao ● Ba-
geta s pikantným mäsom ● 
Mliečny balíček.

Streda
Polievky: zeleninová s rajba-
ničkou, šurdica, pečivo.
●  Bravčový rezeň prírodný, 
zeleninová ryža, uhorka ● 
Pečené morčacie stehno, 
červená kapusta, knedľa 
● Zemiakové placky plne-
né mäsom ● Šalát mrkvo-
vý s marhuľami ● Kuracie 
rezančeky, dusená fazuľka 
s baby mrkvou ● Škoricové 
osie hniezda, kakao ● Bageta 
moravská ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: mexická, rascová 
s vajcom, pečivo. 
● Hovädzie filé kopaničiar-
ske, tarhoňa, čalamáda ● 
Vyprážaný syr, zemiaky, ta-
társka omáčka ● Kurča du-
sené so slivkami, ryža ● Pa-
rížsky šalát, pečivo ● Brav-
čové mäso dusené s kelom 
● Buchty na pare s lekvárom, 
kakaová posýpka, kakao ● 
Bageta s kuracím mäsom ● 
Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: slepačia, krúpková, 
pečivo.
● Hovädzia pečienka svieč-
ková, knedľa ● Bravčové 
mäso na čínsky spôsob, ryža, 
šalát ● Vyprážaná treska pl-
nená brokolicou a syrom, 
zemiaky, šalát ● Šalát ces-
tovinový s kapiou a slámou 
● Morčacie prsia na hrášku, 
mrkvový šalát ● Zemiakové 
knedličky s nutelou, maková 
posýpka ● Bageta Gurmán ● 
Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: prešporská, pečivo.
● Bravčový rezen s nivou 
a šampiňónmi, zemiaky, šalát 
● Goralská pochúťka, cesto-
vina ● Bageta Apetito.

Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo.
● Morčacie mäso na lesných 
hríboch, ryža, uhorka ● Brav-
čový rezeň sikulský, knedľa ● 
Bageta moravská.

nasledujúce odporúčania:
   Dospelé ženy by mali denne 
prijať približne 2,7 litra čistej 
tekutiny z nápojov a potravín, 
zatiaľ čo muži asi 3,6 litra den-
ne. Deti vo veku 1 - 3 roky by 
mali denne prijať približne 1,3 
litra čistej tekutiny z nápojov a 
potravín, zatiaľ čo deti vo veku 
4 - 8 rokov potrebujú 1,7 litra 
denne.
   Odborná literatúra zvykne 
udávať aj vzorec, podľa ktoré-
ho si môžete vypočítať množ-
stvo tekutín podľa hmotnosti. 
Dospelý človek si ho môže vy-
počítať ako hmotnosť v kilogra-
moch vynásobenú číslom 40. 
To znamená, že na každý kilo-
gram telesnej hmotnosti treba 
vypiť 40 mililitrov tekutiny.
   Sedemdesiat kíl vážiaci člo-
vek má teda prijať 40 x 70 = 2 
800 ml, teda 2,8 litra tekutiny 
denne. Pri zvýšených stratách 
telesných tekutín, napríklad 
potením, nároky na denný prí-
jem tekutín ešte stúpajú.
   Deti majú väčšie nároky na 
príjem tekutín ako dospelí. V 
literatúre sa udáva potreba 60 
mililitrov tekutín na jeden kilo-
gram telesnej hmotnosti u 7 – 

10-ročných detí a 50 mililitrov 
tekutín u 10 – 13 ročných detí. 
U 14 ročných a starších detí a 
dospievajúcich je potreba príj-
mu tekutín ako u dospelých, 
teda 40 mililitrov tekutín na 1 
kilogram telesnej hmotnosti.

Čo treba piť?
Tekutiny sa nachádzajú aj v 
strave, predovšetkým v niekto-
rých druhoch ovocia a zeleni-
ny. Platí však, že 80 percent 
denného príjmu tekutín má byť 
vo forme vypitých nápojov s 
výnimkou mlieka, ktoré je po-
važované za potravinu.
   Samozrejme, piť treba hlavne 
čistú vodu. Slovensko sa pýši 
veľmi kvalitnou pitnou vodou, 
ktorú získate z vášho vodo-
vodu. Veľmi dobrou tekutinou 
výhodnou pre váš organizmus 
sú ovocné šťavy, ktoré obsa-
hujú aj antioxidanty, vitamíny a 
minerály.
   Odborníci odporúčajú ako 
vhodný nápoj pre telo čaj. 
Osviežiť sa môžete aj vodou 
s citrónom, limetkami alebo 
mätou.
   Ďalšie nápoje, ako minerálne 
vody a sýtené nápoje, sú síce 
vhodné na uhasenie smädu, 
no osviežia príliš rýchlo a aj 
zasýtia, čo odrádza človeka od 
ďalšieho pitia. Nemali by byť 

jediným vaším zdrojom tekutín, 
len ako doplnok.
   To platí aj pre pivo, ktoré, 
ak je nepasterizované, môže 
organizmu pomôcť doplnením 
vitamínu B. Mužovi by malo 
podľa svetových odporúčaní 
počas dňa stačiť jedno veľké 
pivo, žene štvrť litra desiatky.
   Čo sa týka sladených nápo-
jov, aj to sú tekutiny a sú sú-
časťou pitného režimu. Mali by 
si ich však dopriať len ľudia, 
ktorí netrpia cukrovkou, nad-
váhou či obezitou, ktorí pravi-
delne športujú, jedia zdravo a 
nepriberajú.

Kedy treba piť?
   Dopĺňať tekutiny treba počas 
celého dňa priebežne, pričom 
dopoludnia by ste mali piť in-
tenzívnejšie ako popoludní či 
večer, aby ste zbytočne ne-
zaťažili obličky pred spánkom 
a nemuseli v noci vstávať na 
toaletu. Vašej tráviacej sústave 
pomôže, ak si dáte pohár vlaž-
nej vody ráno nalačno. Zvýšiť 
príjem tekutín treba určite po-
čas horúcich letných dní, keď 
sa viac potíte, pri športovaní aj 
pri relaxovaní v saune. Neza-
búdajte však, že pocit smädu je 
už symptóm dehydratácie, ku 
ktorej by vôbec nemalo prísť. 
Zvyknite si mať pohár vody 
neustále pred sebou a fľašu s 
vodou neustále so sebou.
   Problém s príjmom tekutín na-
stáva u seniorov, ktorí už nepo-
ciťujú smäd a na pravidelné pi-
tie zabúdajú, čoho dôsledkom 
je aj množstvo obetí kolapsov 
z dehydratácie počas horúcich 
letných mesiacov. Ak ste seni-
orom, obzvlášť dbajte na svoj 
pitný režim a ak ste príbuzným 
niekoho v pokročilom veku, 
kontrolujte ho a dávajte pozor, 
aby pil dostatok tekutín.

Piť pri jedle alebo nie?
   Na túto otázku sa odpovede 
rôznia. Niektorí vravia, že piť 
pri jedle je nezdravé, Peter Mi-
nárik však tvrdí, že nie je jasný 
dôvod, prečo by človek nemo-
hol počas konzumácie jedla 
aj piť. Napríklad paradajkový 
či uhorkový šalát obsahuje až 
80 percent vody, s jeho konzu-
movaním prijímame do tela aj 
tekutiny.

Teplá či studená?
   Voda by mala byť primeraná 
teplote tela a prostredia. Podľa 
Miloša Bubána sa odpoveď na 
túto otázku dá nájsť porovna-
ním s nastavením klimatizácie 
– teplotu by ste mali nastaviť 
maximálne o 5 až 6 stupňov 
Celzia nižšiu, ako je mimo bu-
dovy, aby telo nezažilo priveľký 
šok.
   Ľadová voda vás síce v lete 
naoko osvieži, no veľmi rýchlo 
sa z vás v tom teple vyparí, čo 
znamená, že ste pili zbytočne. 
Určite ste už počuli, že ľudia na 
púšťach pijú horúce čaje. Je to 
práve preto, aby vzácne teku-
tiny zbytočne nemíňali, udržali 
sa v nich a hydratovali telo.

Lenka Krnáčová



„Čas plynie, bolesť stále trápi, teba nám už nikto 
nenavráti.“

Dňa 20. mája uplynulo päť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil mi-
lovaný syn,  otec, starý otec a brat

Jaroslav POBOŽNÝ
z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína

celá rodina
...

„Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť, nestihol si sa 
ani rozlúčiť. Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostávaš a budeš stále s nami.“

Dňa 30. mája 2015 si pripomenie-
me nedožitých päťdesiat rokov a 3. 
júna osem rokov odvtedy, ako nás 
navždy opustil náš milovaný

Ondrej NEMEC z Valaskej.
S láskou a úctou na neho spomí-

najú manželka, synovia, rodičia 
a sestra s rodinou

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

Dňa 4. júna uplynie osem rokov od-
vtedy, ako sme sa navždy rozlúčili 
s milovaným manželom, otcom, sta-
rým a prastarým otcom
Jánom BRAŠOM z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú man-
želka a synovia s rodinami
... 

„Odišiel, snáď stopu zanechal, potrvá v synoch 
i veciach, slovách čo vyslovil a možno z tvárí i 

So zármutkom v srdci vám oznamujeme, že 
28. apríla 2015 nás po ťažkej chorobe vo veku 
61 rokov opustila naša milovaná manželka, 
mama a stará mama

Evka BENKOVÁ z Valaskej.
Ďakujeme všetkým príbuzným, 
susedom, bývalým spolupracov-
níkom a známym za účasť na 
poslednej rozlúčke a kvetinové 
dary, ktorými sa snažili zmierniť 
náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

pováh potomkov niektorá črta jasne svieti. Čosi 
tu ostane a bude vravieť áno, keď zvykli sme už 
hovoriť, že bol.“
Dňa 9. júna si pripomenieme pätnáste výročie od-

vtedy, ako nás vo veku nedožitých 
päťdesiatdeväť rokov navždy opus-
til náš drahý manžel a otec

Milan DANDUL z Brezna.
Kto ste ho poznali, spomínajte 
s nami.

S úctou a láskou spomínajú man-
želka Vlasta  a synovia Milan a Ivo s rodinami

...
„Čas ubieha, zastaviť sa nedá, na nášho otca za-
budnúť sa nedá“.

Dňa 15. mája uplynulo trinásť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil 
otec a starý otec

Martin URBAN z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 

spomienku.
S láskou a úctou spomíname

Poďakovanie
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Spomienky

Inzertná služba Ďakujem personálnej riaditeľke Ing. 
Márii Niklovej a vedúcemu personálne-
ho odboru JUDr. Radimovi Kochanovi, 
PhD., za ochotu a pomoc vynaloženú 
pri zabezpečení akútnych vyšetrení pre 
môjho otca.

A. Simanová

   Obdobie baroka sa na hrade 
začalo uplatňovať od prvej polovi-
ce 17. storočia. S týmto obdobím 
je spojená ôsma stavebná etapa 
hradu Ľupča, v rámci ktorej bolo 
do areálu vnesených viacero no-
vých prvkov. V prízemí horného 
nádvoria bola vybudovaná ar-
kádová časť, konkrétne v úseku 
medzi donjonom a západným kú-
tom nádvoria. Druhá časť chodby 
zaberala celú plochu južnej stra-
ny nádvoria. S nastupujúcim kla-
sicizmom, koncom 18. storočia,  
sa vybudovalo aj druhé podlažie 
arkádovej chodby na južnej stra-
ne hradného múru. Nad stredným 
poľom novej arkády bol posta-
vený tympanón s priestorom pre 
hodiny. Uvedenými úpravami 
získalo horné nádvorie nové di-

Na celoslovenskej súťaži Galéria talentov v Banskej Bystrici 
Róbert Lipták, žiak ZŠ s MŠ Mazorníkovo Brezno, získal v dru-
hej kategórii, v hre na akordeón, pekné tretie miesto.

Ešte je šanca
Naša výtvarná súťaž venovaná 175. výročiu založenia podbrezov-
ských železiarní sa pomaly chýli ku koncu. Šanca výhry lákavej 
ceny pre vaše deti ešte trvá. Výkresy s motívom života Železiarní 
Podbrezová posielajte do redakcie do 5. júna 2015. Následne bu-
deme prostredníctvom novín vyberať tie najlepšie.                       ok

   Pri príležitosti 55. výročia pri-
pravilo Horehronské múzeum v 
Brezne výstavu s názvom 55, 
ktorá rámcovo a tematicky linkuje 
jubileum mesta Brezna (prvá pí-
somná zmienka pochádza z roku 
1265). Výberom kapitol z histórie 
mesta prezentuje múzeum dlho-
ročné snaženie dokumentovať jed-
notlivé témy čo najkompletnejšie 

- prostredníctvom trojrozmerných 
predmetov, písomných dokladov 
aj obrazových záznamov, orálnej 
histórie, sprievodnej dokumen-
tácie aj knižničných titulov – so 
zámerom umožniť návštevníkom 
lepšie spoznať vybranú tému, ale 
aj každodennú prácu múzejníkov. 
Výstava je umiestnená v Meštian-
skom dome  do 24. júla 2015.

ŠPECIÁLNE ZAMESTNANCOM ŽP
Oblečieme celú rodinu za zvýhodnené ceny.
Kde? V obchodnom dome v Podbrezovej v TEXTILE, 
kde nájdete široký sortiment pre všetkých. 

Radi vás privítame.

Termín uzávierky
sa blíži

Päťdesiatpäť

K obnove horného nádvoria hradu Ľupča (3. časť)

„Arkádová chodba“
Všetky vstupy miestností dvoch nadzemných podlaží horného hradu Ľupča sú orientované smerom k hor-
nému nádvoriu. Vstupy ústia do priestoru arkádovej chodby, ktorá zaberá úroveň týchto podlaží. Je zjavné, 
že chodba bola budovaná vo viacerých etapách, čo sa prejavuje aj na jej architektonických detailoch.
menzie a výraz. Po druhej 
svetovej vojne do areálu 
hradu, v rámci komunistic-
kých akcií,  začali zvážať 
rehoľné sestry, kde boli 
internované a odlúčené 
od bežného obyvateľstva. Práve 
v tomto období sa celý hradný 
komplex začína pretvárať pre ich 
potreby. Z dôvodu zabezpečenia 
väčšieho tepla na chodbách boli 
na prízemí arkády vyplnené teh-

lovou výplňou a všetky 
zvyšné otvorené časti na 
oboch podlažiach  arkád 
boli zasklené mnohotabuľ-
kovým spôsobom.    
   Na základe návrhu 

ochrany, obnovy a prezentácie 
tejto časti hradu, budú na úrovni 
prvého podlažia arkádové chodby 
uvoľnené od sekundárnych zá-
muroviek a zasklenia. Zábradlia 
arkád na druhom podlaží budú 

ponechané bez zasklenia, ale 
existujúce betónové krycie dosky 
budú nahradené kamenným 
materiálom podľa rozhodnutia 
Krajského pamiatkového úradu. 
Reštaurovaná bude aj plošná vý-
zdoba arkádových chodieb. Bolo 
zistené, že výzdoba má charakter 
zrkadlových (opakujúcich) plôch. 
Zrkadlá sú pravouhlé so štvor-
kruhovými výsekmi v rohoch. Na 
arkádovom oblúku zrkadla sle-

dujú tvar zaklenutia. Zrkadlá sú 
vytvorené prifarbenou omietkou 
so štruktúrou, deliace pásy a pas-
party sú pretreté náterom bielej 
farby. V prízemnej časti arkád vý-
zdoba nebola zistená.  
   Zámerom obnovy tejto časti hra-
du je odstránenie sekundárnych 
zásahov a reštaurovania fasád 
tak, aby chodba poskytla horné-
mu nádvoriu  výraz z konca 18. 
storočia.

Mgr. Vladimír Homola,
kastelán hradu Ľupča

Návrh obnovyChodba počas výskumu

(Zdroje: akad. mal. Miroslav Šurin a 
kol.: Reštaurátorský výskum horné-
ho nádvoria, Ing. arch. Jozef Sálus: 
Projekt obnovy horného nádvoria a 
Ing. arch. Ivan Gojdič: Architektonic-
ko-historický výskum)
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Predstavujeme
hráčov

Pablo PODIO

S RUŽOMBERKOM SO ZLATÝMI MORAVCAMI

Poznáme už finalistov

„Ako hodnotíte doterajšie vý-
kony hráčov a postavenie tímu 
v IV. lige?“ opýtali sme sa tréne-
ra Júliusa Szökeho:
   -S poslednými výsledkami, až 
na zápas s Hriňovou, ktorý sa 
stal pre mňa nočnou morou,  som 
spokojný.  Prevláda aj spokojnosť 
s posilami z A-mužstva, títo hráči 
podávajú výkony ako praví pro-
fesionáli. Okrem ich podielu na 
výsledkoch je dôležité aj ich moti-
vačné správanie sa k mladým hrá-
čom. Chcel by som ale vyzdvihnúť 
práve „kostru“ nášho mladého 
tímu, ktorú tvoria hráči Petrusz, 
Vojtek, kapitán tímu Švantner, 
Dekrét a Petrík. Odohrali v drese 

   Dvadsaťpäťročný stredopoliar, talent 
z argentínskej ulice, hral za žiacke a do-
rastenecké tímy FC P.S.C La Playosa. V 
rámci programu Intercampus talianskeho 
klubu Inter Miláno na vyhľadávanie a pod-
poru mladých nadaných hráčov, odišiel v 
roku 2008 do Európy. Ihneď nastúpil do 
slovenského klubu  - FO ŽP Šport Podbrezová. Pod tréner-
skou taktovkou Jaroslava Kentoša vyrástol v juniorskom tíme 
v hráča, ktorý s mužmi slávil postup do najvyššej slovenskej 
ligy. „Tvorivý, kreatívny stredový hráč, tvorca hry. Je ľavák, 
vyniká dobrou kopacou technikou, prehľadom v hre a schop-
nosťou rozhodovať zápasy. Naučil sa výborne po slovensky, 
je obľúbený medzi fanúšikmi, ktorí ho berú ako domáceho 
hráča,“ hodnotí hráča tréner Jozef Mores.

(vk)

Piatok, 8. máj 2015, štadión Ružomberok.
Fortuna liga, 29. kolo.

MFK Ružomberok – FO ŽP Šport Podbrezová 2:0 (2:0)
Góly: 23´ Masaryk, 33´ Rosa.ŽK: 28´ Maslo, 75´ Gerát, 77´ Rosa, 90´ Gerát - 34´ 
Podio, 44´ Kochan, 53´ Gál Andrezly. ČK: 90´ Gerát, 90´ Práznovský. Pred 1954 
divákmi rozhodovali Kružliak – Somoláni, Bednár.
   Podbrezová prišla do Ružomberka s odhodlaním vylepšiť si vzájomnú bilanciu, 
podľa ktorej MFK za štyri zápasy ešte ani raz neporazila a neuhrala ani remízu. 
Po vlažnom úvode však nápravu odmietol kanonier Masaryk, ktorý sa strelou cez 
Noska presadil v 23. minúte (1:0). Tri minúty na to sa dostal k hlavičke po priamom 
kope český obranca Rosa a Baláža od druhého inkasovaného gólu zachránila žrď. 
Tá už ale „Železiarom“ nepomohla v 33. minúte, keď sa práve Rosa najlepšie zo-
rientoval po rohovom kope v šestnástke hostí a hlavou cez Podia upratal loptu do 
siete (2:0). Prvá vážnejšia šanca Podbrezovej prišla až v 61. minúte, kedy Vaščák 
dostal ideálnu loptu pred Šavola, lenže v stopercentnej tutovke trafil z prvej len do 
brankára domácich, ktorý reflexívne vyrazil. V 63. minúte sa do šance mohol dostať 
aj Nosko, ale to by musel využiť streleckú pozíciu skôr, ako k nemu pribehli domáci 
hráči. Škutka sa oprel do lopty v 76.minúte z priameho kopu, ale aj keď obstrelil múr, 
jeho strelu chytil Šavol. V závere zápasu prišli ešte veľké šance hostí. Najprv sa po 
Harvilkovom centri na poslednú chvíľu nedostal cez Práznovského k zakončeniu 
Nworah a následne z dobrej pozície pred šestnástkou prestrelil bránu Vaščák. V 
závere zápasu sa do spŕch predčasne ešte pobrali dvaja hráči Ružomberku, ale to 
už nič na výsledku nezmenilo.

M. Kubove

Sobota 16. máj 2015, štadión Brezno.
Fortuna liga, 30. kolo.

FO ŽP Šport - FC ViOn Zlaté Moravce 0:2 (0:0)
Góly: 59´ Pintér, 84´ Mance. ŽK: 46´ Vaščák - 63´ Charizopulos, 65´ Tipurić. 
Pred 1475 divákmi rozhodovali Sedlák - Ádám, Bobko.
   Prvý polčas veľa futbalovej krásy neponúkol a vlastne len jediná situácia, 
ktorá sa dá považovať za veľkú šancu prišla už v tretej minúte, kedy Vaščák 
vystihol malú domov obrancu Tipuriča, no na loptu dočiahol len za pomoci 
sklzu a brankár Kováč sa do jeho nedôraznej strely stihol hodiť a nepustiť 
loptu do brány. Väčšina prvého dejstva sa odohrávala medzi šestnástkami 
a tímy sa do tých súperových dostávali len za pomoci štandardných situácií, 
ktoré však zvykli končiť neúspechom. Do šatní sa išlo za stavu 0:0. Druhý 
polčas začal v podobnom tempe, ako skončil ten prvý a po minútach bez 
šancí prišiel gól hostí, keď sa strelou z otočky po rohom kope presadil Michal 
Pintér. O zaujímavý moment sa postaral v 61. minúte Peter Mazan, ktorý asi 
z 35 metrov poslal slušnú pumelicu smerom na vlastnú bránu, ale brankár 
Kováč ju dokázal spracovať. Práve táto strela bola najnebezpečnejšou zo 
strany domácich až do 78. minúty, kedy vystrelil spoza šestnástky Migaľa a 
donútil Kováča k zákroku. Podbrezovej však hra dopredu nešla podľa pred-
stáv a jej nádeje na bodový zisk umlčal v 84. minúte prudkou strelou spoza 
šestnástky striedajúci Mance a uzavrel tak skóre na konečných 0:2. 

M. Kubove

Juniori v bojoch o postup
Z prvých troch májových zápolení si B-mužstvo FO ŽP Šport Podbrezová odnášalo plný 
počet bodov, čím si posilnilo vedúce postavenie v štvrtej lige. S FTC Fiľakovo juniori vyhrali 
2:0 (45. min. Petrík, 76. min. Nworah), na súperovom ihrisku v Detve s MFK, po bezgólovom 
prvom polčase, zvíťazili 2:1 (74. min. Petrik, 82. min. Dekrét). Na domácom trávniku vysoko 
deklasovali FC Slovan Divín 7:0 (Petrík 4 a po jednom Petrusz, Richnák a Dekrét). Zlom na-
stal v zápase s Hriňovou. Prvý polčas naši hráči nezvládli, inkasovali v ňom päť gólov, dali 
len jeden. Napriek prevahe v druhom polčase zápas prehrali 3:6. 

V akcii naši dvaja najlepší strelci (v popredí Petrík, v pozadí Dekrét)  
v zápase proti FTC  Fiľakovo.                               Foto: Vladimír Blahuta

   Do finálového turnaja O pohár ge-
nerálneho riaditeľa ŽP a.s postúpili 
tímy zo: 
1. Základnej školy s materskou ško-
lou Karola Rapoša, Brezno
2. Základnej školy s materskou ško-
lou Pionierska 2, Brezno

juniorky doposiaľ najviac zápasov 
a majú najvyšší podiel na jej sú-
časnom ligovom umiestnení. Náš 
najúspešnejší strelec Petrík dal už  
šestnásť gólov a útočí na pozíciu 
najlepšieho strelca súťaže.

   V súčasnosti sú pred nami roz-
hodujúce zápasy - v Slovenských 
Ďarmotách a doma privítame sú-
pera zo Zvolena, ktoré rozhodnú 
o postupujúcom do 3. ligy.

(vk)

3. Základnej školy Telgárt.
   Fanúšikov futbalu a rodičov hráčov 
pozývame na finálové boje o tohto-
ročného víťaza, ktoré sa odohrajú 
na Futbalovom štadióne v Brezne 
23. mája 2015 o 13. hod. 

Mgr. Andrej Smékal

Z domáceho zápasu s ViOn Zlaté Moravce objektívom I. Kardhordovej

Výsledky v skupinách sú uverejnené na internetovej stránke zpfutbal


