
Počas predĺženého víkendu sme na 
Táľoch stretli dvoch bývalých futba-
listov, reprezentantov z Čiech, kto-
rých sme požiadali o rozhovor: 
Radek BEJBL, bývalý obranca a zá-
ložník. Ako sedemnásťročný na-
skočil do profesionálneho futbalu. 
Svoju najúspešnejšiu sezónu prežil 
v rokoch 1995/96, keď 
so Sláviou Praha získali 
domáci  tul a postúpili 
do semifi nále UEFA, kde 
vzbudil medzinárodnú po-
zornosť. Vo svojej kariére 
pokračoval v Atle  ca Mad-
rid. V Španielsku prežil 
úspechy na národnej i eu-
rópskej úrovni. Pokračoval 
v prvoligovom francúzskom klube 
Racing Lens. V roku 2002 sa vrá  l do 
SK Slávia Praha, potom pôsobil v AK 
Rapid Wien. Poslednú sezónu hral 
v FC Slovan Liberec. V roku 2008 
ukončil hráčsku kariéru. V reprezen-

táci U21 si zahral aj za bývalé Čes-
koslovensko pro   Brazílii, Anglicku 
a Portugalsku.
Po skončení futbalovej kariéry ste 
zamenili futbalovú loptu za golfovú 
lop  čku?
   - Ja som začal hrať golf už pred šest-
nás  mi rokmi, veľmi sa mi to páčilo, 

v spojení s futbalom je to 
veľký relax. Aj po skončení 
futbalovej kariéry pokraču-
jem v tom a baví ma to.
Čo vás priviedlo na Tále  
a ako sa vám hrá na Gray 
Bear? 
   - Mal som možnosť prísť 
sa sem pozrieť s kamará-
tom Davidom Rozvaldom, 

ktorý tu natočil množstvo význam-
ných turnajov, dámske európske túry 
či české profesionálne túry. Urobili 
sme si krásny výlet, hrá sa mi tu per-
fektne a je tu naozaj krásne.
Včera sme vás videli v Zelpo aréne 

v Podbrezovej. Aký máte dojem 
z nášho futbalového ihriska?
   - Mám veľmi dobrý dojem z toho, 
čo som videl. Tento štadión je zostro-
jený na úrovni a vo vysokej kvalite. 
Myslím, že  spĺňa všetky požiadavky 
pre miestny futbalový klub.
Futbalovú kariéru ste ukončili, 
čomu sa venujete, keď práve nehrá-
te golf?
   - Trénujem mladých futbalistov v 
Prahe Žižkov, dorastencov 17 roč-
ných a inak ešte cestujem s mládež-
níkmi od 15 do 17 rokov ako tréner.
Okolo futbalu sa v sú-
časnos   veľa diskutuje. 
V čom vidíte problém?
   - Situácia okolo futba-
lu bola vždy diskutabilná. 
Myslím si však, že je veľmi 
ťažké, ako na Slovensku, i v 
Čechách, zachy  ť trend vo 
výchove mládeže. Neveno-
vali sme tomu takú pozor-
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S Ing.  Jozefom Marčokom,  r iaditeľom ŽP Špor t ,  a .s .

S permanentkou výhodnejšie

Začína sa nový ročník For-
tuna ligy. V  eni futba-
listov sú fanúšikovia, pre 
ktorých sa futbal hrá. Vla-
ni o takomto čase sme sa 
rozprávali o systéme, ktorý 
by mal pre návštevníkov 
fungovať na novozrekon-
štruovanom futbalovom 
štadióne Zelpo aréna. Ako 
ste zvládli minulú sezónu z tohto poh-
ľadu?
   - Prechod na zrekonštruovanú Zel-
po arénu priniesol pre nás všetkých 
viacero technických noviniek a všet-
ky sú nevyhnutné pre účinkovanie v 
najvyššej futbalovej súťaži. Ide hlavne 
o osvetlenie a vyhrievanie hracej plo-

P r i š l i  s i  z a h r a ť  g o l f ,  a l e  h o v o r i l i  s m e  a j  o  f u t b a l e

Nesmieme podceňovať prácu s mládežou

chy, kamerový a turniketový systém 
a svetelnú tabuľu. Čo sa týka predaja 
lístkov na konkrétne sedadlo na tribú-

ne, zvládli sme to, no je to 
stále systém, ktorý sa zdo-
konaľuje. Ľudia nie celkom 
pochopili výhodnosť kúpy 
permanen  ek, ktorý by sme 
chceli tohto roku vylepšiť. 
Tak  ež by bolo prínosom, 
keby diváci prichádzali na 
zápasy o trochu skôr, aby 
tesne pred začiatkom zápa-

su nevznikali dlhé nervózne rady pri 
pokladniach.
V nedeľu odštartujeme aj my prvé 
kolo Fortuna ligy. Chystáte pre priaz-
nivcov futbalu aj niečo nové?
   - Okrem toho, že sa naši chlapci po-
čas krátkej, ale náročnej prípravy pod 
vedením realizačného  mu pripravili 

zodpovedne na novú sezónu, od kto-
rej inak očakávame lepšie umiestne-
nie v tabuľke ako bolo vlani na jeseň, 
ale hlavne atrak  vny futbal, príťažlivý 
pre diváka, očakáva-
me aj plnšie tribúny 
napriek tomu, že sme 
zdvihli cenu vstupen-
ky o jedno euro, tzn. 
ženy, dôchodcovia, te-
lesne pos  hnu  , štu-
den   budú pla  ť dve 
eurá, muži tri eurá.
   Ponechávame ale v pôvodnej cene, 
ako vlani, permanentky. Teda za desať 
eur (ženy, dôchodcovia...) a muži za 
dvadsať eur, je možné vidieť všetkých 
sedemnásť majstrovských domácich 
zápasov, plus niekoľko pohárových. 
Takže ten, kto si kúpi permanentku za 
dvadsať eur a príde na všetky zápasy 

(aj pohárové) má jeden zápas za jedno 
euro. A preto dúfam, že predáme ove-
ľa viac permanen  ek ako vlani.
V uplynulej futbalovej sezóne sa stá-
valo, že každý chcel zaparkovať čo 
najbližšie, to však nejde. Čo by ste 
odporúčali motoristom?  
   - Parkovanie počas zápasov je u nás 

najväčší problém. 
Rada je len taká, že 
treba využívať parko-
vanie na vzdialenej-
ších parkoviskách (au-
tobusové nástupište 
pri hlavnej ceste, pred 
personálnym odbo-

rom, pri železničnej stanici, informa  -
ke...), chce to prísť o pár minút skôr. 
Ináč, aj vo svete sú parkoviská často 
vzdialené na 10 – 15 minút chôdze 
od štadióna. Zásadné vylepšenie par-
kovania v Podbrezovej nie je možné 
urobiť, túto jeseň však niečo predsa 
dobudujeme, a to rozšírenie dvora na 

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

nosť, ako bolo treba a ten trend sme 
bohužiaľ zachy  li až pred pár rokmi. 
Súčasná úroveň, to je len dôsledok 
toho, čo sa odohrávalo pred pätnás-
 mi rokmi.

Čo robíte v Čechách pre to, aby sa 
to zmenilo?
   - Jednou z priorít Asociácie je sta-
rostlivosť o mládež. Začali sme plniť 
projekt regionálnej futbalovej aka-
démie pre talentovanú mládež, 14 
– 15 ročných chlapcov. Túto sezónu 
sme ich mali dve, v Plzni a v Jihlave. 
V budúcej sezóne ich budeme mať 

asi osem pre túto vekovú 
kategóriu. Dúfajme, že to 
prinesie svoje výsledky.
Petr KOUBA, brankár
Český futbalista a mno-
honásobný reprezentant. 
Syn českého futbalového 
brankára a strieborného 
medailistu z Majstrovs  ev 

Pokrač. na str. 4

      Chceme, aby zá-
pasy boli dramatic-
ké a myslím si, že 
máme k tomu dobre 
našliapnuté.

Slávnostné ukončenie  školského roka 
2015/2016 sa uskutočnilo 30. júna 
pred areálom súkromných škôl Žele-
ziarní Podbrezová a.s. za účas   žiakov, 
pedagógov, vedenia škôl a hos   – za 
zriaďovateľa Ing. Jána Banasa, pred-
sedu Dozornej rady ŽP,  Ing. Márie 
Niklovej, členky Predstavenstva a per-
sonálnej riaditeľky ŽP, a zástupcov ŽP 
Informa  ka, s.r.o. - Ing. Mateja Blahú-
ta, riaditeľa úseku PIS  a Mgr. Ľubora 
Havlíčka, vedúceho krúžku JAVA.

Všeobecne sa vie, že výsledky sú 
v družstvách mládeže až druhora-
dé. V podbrezovskom futbalovom 
klube sa týmto riadime a prácu tré-
nerov hodno  me z iného pohľadu. 
Dôležité je, aby nám počet de   
v jednotlivých družstvách neustále 
rástol a aby sme si tak mohli vytvá-
rať širokú domácu základňu. Dnes 
hodno  me U15, U16, U17 a U19.

Nosná myšlienka novej expozície sa 
zameriava na revitalizáciu hradné-
ho objektu, ktorá prebieha od roku 
2002 a je rozdelená do jednotlivých 
etáp, ktoré na seba plne nadväzujú.

Záver
školského roka

Železiarne Podbrezová čítajte na 3. strane

Dňa 27. júna 2016 sa nám podarilo 
úspešne vyrobiť v poradí pätnásty 
formát, ktorý je možné odliať na 
rekonštruovanom zariadení plynu-
lého odlievania ocele. O aký roz-
mer ide?

- Uf..., ale je horúco.

Štartuje Fortuna liga

Šport čítajte na 8. strane

Príprava v domácich podmienkach 
sa začala 10. a trvala do 28. júna 
2016. Bolo by nee  cké po úspeš-
nej jari dávať si nejaké nižšie ciele. 
Samozrejme, tá liga bude v porov-
naní s jarou oveľa náročnejšia.

Večerná Zelpo aréna objek  vom A. Nociarovej



Slávnostné ukončenie školského 
roka 2015/2016 sa uskutočnilo 30. 
júna pred areálom súkromných 
škôl  Železiarní Podbrezová a.s. za 
účasti žiakov, pedagógov, vedenia 
škôl a hostí – za zriaďovateľa Ing. 
Jána Banasa, predsedu Dozornej 
rady ŽP, Ing. Márie Niklovej, člen-
ky Predstavenstva a personálnej 
riaditeľky ŽP, a zástupcov ŽP In-
formatika, s.r.o. – Ing.  Mateja Bla-
húta, riaditeľa úseku PIS a Mgr. 
Ľubora Havlíčka, vedúceho krúž-
ku JAVA.
   K žiakom sa prihovoril Ing. Ján 
Banas a vyzdvihol skutočnosť, že 
väčšina z nich sa aj v tomto roku 
chopila šance, úspešne absolvovala 
ročník a opäť sa posunula o niečo 
ďalej. Vyjadril presvedčenie,  že po 

dvojmesačnom prázdninovom od-
dychu sa plní nových síl opäť stret-
nú v septembri, na otvorení nového 
školského roka. Dosiahnuté výsled-
ky zhodnotila riaditeľka súkromných 
škôl Ing. Anna Pavlusová. V pätnás-
tich triedach Súkromnej strednej od-
bornej školy hutníckej ŽP (SSOŠH) v 
školskom roku 2015/2016 študovalo 
273 žiakov a v ôsmich triedach Sú-
kromného gymnázia ŽP (SG) 176 
žiakov. Štúdium maturitnou skúškou 
ukončilo 48 žiakov súkromnej stred-
nej odbornej školy a 41 gymnazis-
tov. Pozitívom školského roka bola 
skutočnosť, že v obidvoch školách 
bol dosiahnutý lepší priemerný pros-
pech ako v roku 2014/2015. Riadi-
teľka poukázala na skutočnosť, že 
hoci všetci žiaci odbornej školy mali 
možnosť získať fi nančné prostriedky 
za plnenie si povinností v škole a na 
odbornom výcviku, nie všetci svojim 

prístupom túto možnosť plne využili. 
Žiaci odboru hutník operátor boli v 
tomto roku motivovaní aj zvýšeným 
podnikovým štipendiom. To mohli za  
výborné výsledky získať aj gymna-
zisti. Motiváciou do ďalšieho ročníka  
nielen pre žiakov, ale aj pedagogic-
kých pracovníkov je umiestnenie a 
účasť na rôznych tohtoročných sú-
ťažiach, kurzoch a olympiádach. V 
závere svojho príhovoru riaditeľka 

všetkým žiakom, pedagogickým a 
nepedagogickým pracovníkom pria-
la dobrý relax a na čerpanie dostatku 
síl do nového školského roka.
   Nasledovalo ocenenie najlepších 
kolektívov a jednotlivcov:
   Na základe Štatútu bezpečnos-
ti  boli  vyhodnotené štyri najlepšie 
triedy jednotlivých ročníkov, ktoré si 
prevzali fi nančné poukážky. 
   Pochvalu riaditeľky súkromných 
škôl s vecným cenami za výborný 
prospech a reprezentáciu školy do-
stali:
● SSOŠH ŽP: Do-
minik Géč, Daniel 
Jacko, Marek Banas, 
Matej Stančík, Adam 
Hronček, Matej Tur-
ňa, Marek Luštiak, 
Dominik Bučko, Kamil Ševc, Jozef 
Jančiar, Viktor Martinec (za repre-
zentáciu školy na verejnosti ako ha-
sič), Pavol Roháč (za reprezentáciu 
v súťaži zručnosti), Pavol Adamek 
(za najvzornejšiu dochádzku),     
● SG ŽP: Nikola Roháčová, Monika 
Starke, Lukáš Ottinger, Alena Giert-
lová, Lenka Filipiaková, sestry Mária 
a Zuzana Remešové (za športovú 
reprezentáciu), Simona Cabanová 
a Laura Švantnerová (za reprezen-
táciu v medzinárodnom projekte), 
Jakub Kováčik (za účasť v medziná-
rodnom projekte), Agáta Karaff ová 
(za výbornú reprezentáciu na olym-
piáde z jazyka anglického) a za špor-

tové výsledky Tomáš Sklenárik, To-
máš Lajčák, Dominik Vreštiak,  Peter 
Vresilovič, Adrián Káčerík, Rastislav 
Fischer, Ladislav Lamocký, Jozef  
a Štefan Válek. 

● Ocenení boli aj absolventi Java 
kurzu, ktorý organizovala pre žia-
kov SSOŠH ŽP a SG ŽP spoločnosť 
ŽP Informatika, s.r.o. Pod vedením 
školiteľa Mgr. Ľubora Havlíčka pre-
behli ďalšie dva ročníky záujmového 
programátorského krúžku. Pokročilí 
študenti v nadstavbovom ročníku 

absolvovali výučbu 
od septembra 2015 
do júna 2016 v ob-
lastiach: základy 
programovacieho ja-
zyka JAVA, vybrané 

grafi cké komponenty JAVA – kniž-
nice AWT, Swing. Pre prvý ročník 
začiatočníkov bolo hlavným cieľom 
rozšírenie ich vedomosti o znalos-
ti v programovacom jazyku JAVA. 
Od apríla do júna 2016 sa študenti 
naučili zvládať vývojový programá-
torský nástroj Eclipse, ako aj základ-
né pojmy, princípy a  prvky jazyka 
JAVA. Po ukončení výučby študenti 
absolvovali výstupný test, kde mu-
seli preukázať získané vedomosti pri 
riešení konkrétnej prípadovej štúdie. 
Výstupný test úspešne absolvovalo 
deväť študentov, ktorí získali certifi -
kát o absolvovaní školenia.
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Foto: A. NociarováAko prežijete tohtoročné prázdniny?

V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

KONCOROČNÁ BILANCIA
pred odchodom na prázdniny

V obidvoch školách bol dosiahnutý lepší priemerný prospech ako v roku 2014/2015

Začiatočníkom - zľava: Matejovi Ďurinďákovi, Erikovi Škôlkovi, Petrovi Golianovi, Dávidovi Kurekovi, Tomášovi Komorovi a po-
kročilým úspešným študentom: Danielovi Jackovi, Patrikovi Leškovi, Natálii Réveszovej, Petrovi Húskovi bola na slávnostnom 
ukončení školského roka odovzdaná fi nančná odmena.                                                                                           Foto A. Nociarová

         Výstupný test 
úspešne absolvovalo 
deväť študentov.

Jozef ROSÍK,
III. A SSOŠH
- Samozrejme, že sa na 
prázdniny už teším. Na 
začiatku to bude brigáda – 
„pestovné“ práce na lesnej 
správe, asi budem sadiť 
aj stromčeky a po brigáde 
by som chcel ísť niekde 
k vode na Slovensku, mož-
no pôjdem do  Štúrova.

Kamil ŠEVC,
III. C SSOŠH
- Uvažoval som o bri-
gáde v ŽP, ale nakoľko 
bývam 40 kilometrov od 
Podbrezovej, nakoniec 
som sa rozhodol nájsť si 
niečo bližšie k domu. Vo 
voľnom čase sa budem 
venovať svojmu koníčku 
– ozvučovaniu.

Tomáš PREČUCH,
III. B SSOŠH
- V júli a v auguste to 
bude brigáda v Železiar-
ňach Podbrezová, vo 
valcovni bezšvíkových 
rúr. Chcem si zarobiť na 
auto, takže peniaze sa mi 
zídu.

Peter ŠUCHÁŇ,
III. B SSOŠH
- Prvý mesiac to bude 
letná brigáda v Mostárni 
Brezno a v auguste bu-
dem oddychovať. Už te-
raz sa teším, že sa stret-
nem s kamarátmi niekde 
na chate, na grilovačke, 
či pri vode.

Erik BRZKO,
IV. C SSOŠH
- Celé dva mesiace bu-
dem brigádovať v ŽP 
vo valcovni rúr. So zá-
robkom ešte neviem čo 
urobím, najskôr si ho od-
ložím. Myslím si, že toho 
oddychu nebudem mať 
veľa, pretože sa tam robí 
na tri zmeny.

Lenka FILIPIAKOVÁ,
III. H SG
- Celé dva mesiace budem ro-
biť v ŽP v ťahárni rúr. Verím, 
že to vydržím a s peniazmi, 
ktoré zarobím, ešte nemám 
úplne presné plány. Najskôr si 
ich odložím na vysokoškolské 
štúdium. Počas víkendov bu-
dem oddychovať doma alebo 
u rodiny v Čechách.

Tomáš SLIVKA,
III. H SG
- Aj mňa čaká brigáda v 
železiarňach v ťahárni 
rúr. Keď budem mať voľ-
no, pôjdem na chatu, k 
vode... Brigádu mám za-
bezpečenú na mesiac a 
peniaze sa mi zídu do bu-
dúceho školského roka.

Ďalší školský rok majú žiaci za sebou.                                                                                                            Foto: A. Nociarová

Zástupkyňa riaditeľky SSOŠH ŽP  pre teoretické vyučovanie Ing. Anna Čukanová 
blahoželá najúspešnejším žiakom
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Sú ťaž  medzi  zmenami v  energet ike ,  s tredisku nový závod

S Ing.  Miroslavom DOMOVCOM, CSc. ,  vedúcim oceliarne 

Veľmi dobré výsledky dosahujeme aj v oblasti kvality
oceľových blokov

Víťazom zmena – C a B
V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

   Piaty rok prebieha v 
akciovej spoločnos   Že-
leziarne Podbrezová sú-
ťaž medzi jednotlivými 
pracovnými zmenami vo 
výrobných a obslužných 
prevádzkarňach, ktorej 
kritériá sú zamerané na 
kvalitu, výsledky hospo-
dárenia, dodržiavanie zásad bez-

Je tu polrok. Pozi  vny 
prínos rekonštruované-
ho ZPO sa odrazil už na 
vlaňajších výsledkoch. 
Ako hodno  te prvých 
šesť mesiacov vo vašej 
prevádzkarni, nielen z 
hľadiska dosahovanej 
kvality?
   - Prvý polrok v prevádzkarni oce-
liareň možno hodno  ť pozi  vne. 
Okrem toho, že sme prekročili 
všetky plánované úlohy voči schvá-
lenému fi nančnému plánu za toto 
obdobie, darí sa nám dosahovať 
významné úspory v hlavných THN, 
ako predváha, spotreba elektrickej 
energie, žiaromateriály potrebné 
pre výrobu a iné. Dobrou plánova-
cou a preven  vnou činnosťou sú-
časne dosahujeme nízke percento 
porúch a prestojov, čo umožňuje 
dosahovať vysoké výkony vo výro-
be, aj napriek častým prestavbám 
zariadenia plynulého odlievania 
ocele (ZPO) na rôzne formáty. 
   Potešilo nás, že sme pre zvýšený 
záujem o vyrábané oceľové bloky 
zaviedli od 1. júna 2016 šesťdňový 
výrobný režim, čím sme pracovne 
odbremenili našich zamestnancov 
hlavne teraz, počas letného prázdni-
nového obdobia. 
   Veľmi dobré výsledky sú dosa-
hované aj v oblas   
kvality oceľových 
blokov. Od začiatku 
roku sme urobili aj 
niekoľko techno-
logických úprav v 
elektrooceliarni, 

Oľga Kleinová
noviny@zelpo.sk

ako zníženie množstva 
CaSi pre modifi káciu 
nekovových vtrúsenín 
a úpravy čerenia ocele 
pre zníženie nekovových 
vmestkov, úpravu vsádz-
ky s väčším prídavkom 
uhlíkových materiálov pre 
zníženie obalu FeO v oceli 

a v technológii spracovania na pan-
vovej peci LF sme znížili uvoľňova-
cie teploty, čo zabezpečuje získanie 
vyššieho počtu tavieb zaradených 
do akostného stupňa A.
   Na ZPO sme dosiahli vysokú spo-
ľahlivosť pri začiatkoch odlievania 
sekvencie zmenou parametrov ná-
behovej štartovacej rýchlos   pre 
všetky vyrábané formáty a úpravou 
uloženia tzv. prizma  ckých valcov 
v sekundárnej sekcii chladenia sme 
stabilizovali požadovanú priamosť 
oceľových blokov. Spoľahlivosť 
procesu odlievania umožňuje aj 
nový systém utesnenia hlavice zát-
ky v kryštalizátore QSD, ktorý bol 
za  aľ úspešne odskúšaný na troch 
formátoch štvorcového priemeru 
a uvažujeme ho rozšíriť aj na ostat-
né, vrátane kruhových.  
Deň 27. jún je pre vás opäť niečím 
výnimočný. Čitatelia už vedia, že 
ide o prvý odliatok nového formá-
tu. Prezradíte nám niečo viac?

   - V uvedený deň 
sa nám podarilo 
úspešne vyrobiť 
v poradí už pätnás-
ty formát, ktorý je 
možné odliať v ŽP 
a.s. na rekonštru-

ovanom ZPO. Ide o rozmer 105 x 
105 milimetrov a v jednej sekven-
cii na treťom prúde bolo úspešne 
odliatych spolu 70 kusov, s celko-
vou hmotnosťou 54,3 tony. Počas 
vlastného odlievania boli v rámci 
op  malizovania kvality blokov 
urobené niektoré technologické 
úpravy, ktorých vplyv sa v súčas-
nos   analyzuje v metalografi ckom 
oddelení. Vyrobené bloky boli 
expedované dvom odberateľom 
na posúdenie vhodnos  . Po ich 
schválení bude rozhodnuté o zave-
denej štandardnej výrobe na všet-

kých troch prúdoch na ZPO. S ich 
výrobou chceme začať od začiatku 
budúceho roku 2017. O tento for-
mát je mimoriadny záujem a ročne 
by sme mohli vyrobiť a predať viac 
ako 10 000 ton.
Čím žijete v týchto dňoch?
   - Oceliareň sa už teraz pripravu-
je v spolupráci s centrálnou údrž-
bou na augustové stredné opravy. 
Okrem bežných, opakujúcich sa 
údržbárskych a opravárenských 
činnos  , po zvážení časových mož-
nos   bude z inves  čných akcií rea-
lizovaná inštalácia dvoch nových 

ohrevov Mapeko pre medzipanvy 
v hale ZPO, ďalej sa bude robiť 
veľká oprava koľajovej váhy č.2 
na prekládkovom šrotovom poli 
a výmena problémového kole-
sa ven  látora V102 na zariadení 
odsávania splodín elektrooceliar-
ne. Po detailnom posúdení stavu 
a vzhľadom na krátky časový in-
terval prípravy inves  čnej akcie 
„zdvihnu  e strechy v predĺženej 
čas   haly ZPO“ sa od tejto akcie 
v auguste upus  lo a bude s veľ-
kou pravdepodobnosťou realizo-
vaná v apríli roku 2017. 

Prvý kus kon  odliatku formátu kvadrát 105 x 105 mm na chladníku  objek  vom M. Srnku

pečnos   pri práci, reklamácie. 
Súťažia pracovné kolek  vy ka-

tegórie „R“ z oceliarne, 
valcovne bezšvíkových 
rúr, ťahárne rúr, centrál-
nej údržby, energe  ky, 
dopravy a odboru riade-
nia kvality. O priebehu 
súťaže v energe  ke nás 
informoval Ing. Jozef Hi-
ľovský, vedúci strediska v 

novom závode – teplárne, údržby 

rozvodov a zemného plynu:
Ako pokračovala súťaž v minulom 
roku? 
   - Súťaž medzi zmenami pokračo-
vala aj v minulom období v našej 
prevádzkarni v nezmenenej for-
me.  Kritéria ostali nezmenené to 
znamená, že v stredisku tepláreň 

nový závod sú kritéria zamerané 
na dosahovanie maximálnej výro-
by elektrickej energie a minima-
lizáciu poklesu výroby z dôvodu 
prestojov. Naďalej je zohľadňova-
né kritérium pracovnej úrazovos   
a udržiavanie poriadku na praco-
visku.
   Pre strediská údržby rozvodu 
zemného plynu sú kritéria zame-
rané na dodržanie predpísaného 
denného maximálneho množstva 
odberu zemného plynu a dodr-
žanie tolerancie využi  a kapacity 
acetylénových zväzkov, kritériá zo-
hľadňujúce pracovnú úrazovosť  a 
poriadok na pracovisku
Zaradili ste do súťaže aj nové prv-
ky?
   - K zmenám v hodnotení nedoš-
lo, stále pla  a vyššie spomenuté 
kritériá v našich strediskách.
Čo najviac ovplyvňovalo priebeh 
súťaže?
   - Čo sa týka zamestnancov tep-
lárne, v zmene sú vždy dvaja za-
mestnanci. Kurič operátor môže 
ovplyvniť  výrobu elektrickej ener-
gie tým, že v prípade nejakého 
výpadku alebo poruchy dokáže čo 
najrýchlejšie po odstránení poru-
chy obnoviť chod turbíny a výrobu 
elektrickej energie. Samozrejme, 

nijako nemôže ovplyvniť vznik 
poruchy. Druhý zamestnanec v 
zmene – úpravár vody, ovplyvňuje 
parameter udržiavanie poriadku. 
Preto priebeh súťaže v tomto kri-
tériu je vecou subjek  vneho prí-
stupu k plneniu si povinnos  . 
   Pre dodržiavanie kritéria maxi-
málneho využi  a kapacity acety-
lénových zväzkov je podstatným 
vplyvom množstvo odoberané-
ho acetylénu. Hlavne pri väčších 
opravách vo výrobných prevádz-
karňach je pokles tlaku v potrub-
nej sie   acetylénu nega  vnym fak-
torom, ktorý ovplyvňuje možnos   
využi  a zväzkov na maximálnu 
kapacitu.
Predstavíte nám víťazný kolek  v 
za rok 2015?
   - Za stredisko tepláreň by som 
celkovo vyzdvihol zmenu C, v kto-
rej pracovali Marian Dutka a Má-
ria Marčoková. V stredisku údržby 
rozvodu zemného plynu nový zá-
vod to bola zmena B, v ktorej pra-
cuje Ľubomír Giertli.
Čím prekvapíte súťažiacich v tom-
to roku?
   - Ani v roku 2016 neplánujeme 
meniť jednotlivé kritériá súťaže 
medzi zmenami.

Zástupcovia víťazných zmien, zľava: Ľubomír Giertli a Marian Dutka, objek  vom I. Kardhordovej

          O tento formát je 
mimoriadny záujem 
a ročne by sme mohli 
vyrobiť a  predať viac 
ako 10 000 ton.
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   Projekty fi nancované z nórskych 
fondov, ktoré sú zamerané na obnovu 
pamiatok,  ponúkajú priestor na vytvo-
renie expozícií alebo iných muzeálnych 
prezentácií. V rámci prebiehajúceho 
projektu obnovy horného nádvoria 
bola vytvorená koncepcia expozície, 

Zaujímavosti k obnove horného nádvoria hradu Ľupča

„Expozícia“  (7. časť)

Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

ktorá je venovaná blížiacemu sa 15. 
výročiu nadobudnu  a a spravovania 
hradu Železiarňami Podbrezová.  Zdá 
sa to byť neuveriteľné, ale pomaly to 
bude už pätnásť rokov systema  ckej 
obnovy hradu Ľupča.
   Nosná myšlienka novej expozície sa 
zameriava na revitalizáciu hradného 
objektu, ktorá prebieha od roku 2002 
a je rozdelená do jednotlivých etáp, 

ktoré na seba plynule nadväzujú. Ex-
pozícia je rozčlenená na deväť čas  , 
ktoré postupne mapujú koncepciu re-
štaurovania a opravy striech, Gizelinho 
domu, dolného nádvoria s for  fi kač-
ným systémom, pamiatkovej obnovy 
kaplnky, fasád a najcennejších čas   
horného hradu. Výs  žné texty sa sna-
žia návštevníkom primeranou mierou 
objasniť priebeh a výsledok obnovy 
jednotlivých stavebných celkov. Pre 
lepšiu názornosť sú texty doplnené fo-
tografi ami pôvodného stavu, priebehu 
obnovy a detailmi už obnovených čas-

 . Fotografi e dosiaľ neboli publikova-
né a pochádzajú z osobných archívov 
technického úseku a fi riem podieľa-
júcich sa na záchrane tejto kultúrnej 
pamiatky a sú doplnené  historickými 
vedutami, skicami, kresbami a rezmi 
hradných štruktúr. Zaujímavým prv-
kom tejto prezentácie sú interak  v-
ne prvky, ktoré vystupujú z grafi ky a 
poskytujú  divákom nový rozmer. Na 
prvom paneli sa tak nachádza zarámo-
vané faksimile hradného plánu z roku 
1855 od Joza Kartnera. Návštevníci si 
môžu na druhom paneli ohmatať kry-

 nu z  tán-zinkového plechu, ktorou 
sú pokryté najstaršie čas   hradu. Pod 
ochranným sklom sa nachádza  ori-
ginálna skica od reštaurátora akad. 
sochára Miroslava Šurina. V strednej 
čas   je umiestnený LCD monitor, na 
ktorom sú premietané fotografi e a ča-
so-zberné videá z obnovy. Na posled-
nom paneli sú inštalované historické 
kovania dverí, ktoré vyhotovil umelec-
ký kováč Ľubomír Krajan bez nároku na 
honorár. Kovania sú zároveň vyrobené 
z rúr vyrobených v podbrezovských 
železiarňach. Tento panel znázorňuje 
dvere a tým symbolizuje obnovu, ktorá 
je do budúcnos   otvorená. Nová súčasť 
prehliadkovej trasy bola nazvaná „Pre-
meny hradu Ľupča“ a autormi jej libreta 
a scenára sú Mgr. Vladimír Homola a 
Mgr. Simona Ihringová. Grafi cké spra-
covanie je riešené v historizujúcom štý-
le, so znázorneniami archeologických 
nálezov, kamennej kartuše a citácií 
la  nských textov spojených s dejinami 
hradu. Autorom grafi ckej úpravy a  -
tulnej kresby hradu, ktorá sa nachádza 
na stredovom pulte je Mgr. Radovan 
Rybovič. Za proces spojený s verejným 
obstarávaním a výberom konečného 
dodávateľa expozície treba poďakovať 
projektovému oddeleniu, ktoré vedie 
Ing. Lenka Sotáková. 
   Expozícia je momentálne umiestne-
ná v podkovovitej bašte na dolnom 
nádvorí, kde bude prístupná počas let-
ných mesiacov pre návštevníkov hra-
du. Po obnove horného nádvoria bude 
expozícia inštalovaná v tejto čas  . Na-
vyše expozícia je riešená unikátnym 
cer  fi kovaným systémom ISOframe, 
ktorý umožňuje jednoduchú inštalá-
ciu a variabilnosť. V prípade potreby 
bude expozícia doplnená v budúcnos   
o ďalšie panely a jej variabilita ju pre-
durčuje na prezentácie hradu Ľupča 
na rôznych iných konferenciách, veľtr-
hoch a poduja  ach. 

Nesmieme podceňovať
prácu s mládežou

sveta v Chile 1962. Za reprezentáciu 
hral prvýkrát v roku 1991 a na EURO 
1996 získal striebornú medailu. V 
reprezentácii odohral celkovo šty-
ridsať zápasov.
Je pravda, že vy ste začínali s futba-
lom pomerne neskoro? Vraj ste aj 
napriek tomu, že váš otec bol po-
vestný Pavel Kouba, v rannom det-
stve vôbec neinklinovali k futbalu?
   - Ja som futbal sledoval, sledoval, 
ako hral otec, samozrejme, nepa-
mätal som si ho už 
ako ak  vneho hráča, 
dedo mi však uka-
zoval krásne albumy 
z Chile, z Ameriky. 
Rodičia ma nejako 
k futbalu nechceli 
pus  ť, zdôrazňova-
li, že prvoradá je škola. A tak to šlo 
do mojich dvanás  ch rokov, a to je z 
dnešného pohľadu pomerne nesko-
ro. Pozi  vom však bolo, že som sa 
orientoval aj na iné športy, takže bol 
som všestranný a v tej bránke sa mi 
to hodilo.
Futbalista a golf?
   - Golf pre mňa znamená výbornú 
zábavu, dúfam, že tomuto športu sa 
budem môcť venovať do vysokého 
veku. Rád si ho užívam, prechádzam 
sa v krásnej prírode, je to súťaživá 
hra, sú tu podobné emócie, ako vo 
futbale.  
Čo vás priviedlo na Tále?
   - Povesť tohto rezortu. Som tu pr-
výkrát, som nadšený a pánu gene-
rálnemu riaditeľovi som už povedal, 
že rád  prídem v auguste na ihrisko 
a rád sa pôjdem pozrieť aj na pod-

brezovský futbal.
Včera ste boli pozrieť aj náš futba-
lový štadión v Podbrezovej. Čo po-
viete naň?
   - Že je vybudovaný veľmi účelne a 
srdcom, a to zapadá do tejto krajiny. 
Je to roztomilý štadión, určite by sa 
na ňom hralo dobre.
Čomu sa venujete v súčasnos  ?
   - Pracujem ako tréner brankárov 
národných družs  ev U21 a U15, tak-
že zároveň koordinujem trochu vý-
chovu brankárov na reprezentačnej 

úrovni.
Je to asi dnes, v čase, 
keď nároky stúpajú 
a každý ako na Slo-
vensku, i v Čechách 
futbal kri  zuje, veľ-
mi problema  cké. 
V čom vidíte prob-

lém?
   - Ja by som to zasa nevidel tak 
čierno. Obidva  my sa dostali na 
európsky šampionát, čo by sme si 
mali všetci vážiť a brať ako úspech.  
A Slováci aj postúpili, čo bol obrov-
ský úspech slovenského futbalu. 
Nesmie sa však podceňovať práca s 
mládežou. My sme v Česku trochu 
zaspali dobu a budeme mať čo do-
háňať. Naša generácia vyrastala na 
ulici, voľný čas sme trávili kopaním 
do lopty a tak sme si tú techniku pri-
rodzene osvojili. Ak futbalová verej-
nosť považovala za automa  cké, že 
to bude tak aj dnes, veľmi sa mýli. 
Doba je iná. Tréningový proces mu-
síme natoľko vylepšiť, skvalitniť, aby 
sme za 1,5 hodiny naučili mládež  to, 
na čo sme my v detstve mali aj päť 
hodín.

(Dokonč. zo str. 1)

        Váš futbalový 
štadión je vybudo-
vaný veľmi účelne 
a srdcom, a to zapadá 
do tejto krajiny.

R. Bejbl a P. Kouba prežili na Gray Bear príjemný deň.                                                                                                                           Foto: V. Kúkolová
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Mládežnícku základňu tvorí 220 hráčov
Zápolenia majú dnes za sebou aj futbalové mládežnícke družstvá a každého z trénerov sme sa opýtali:
1. Ste spokojný s výsledkami, ktoré ste v ročníku 2015/2016 dosiahli?  2. S akými zmenami v kádri počítate do jesennej 
časti?  3. Aký bude priebeh letnej prípravy?

Marcel TURŇA, U15
1. Posledným majstrovským zápa-
som 28. mája na domácom ihrisku 
bolo víťazstvo s Košicami (3:2).Hrá-
či narodení v roku 2001 v kategórii 
starších žiakov končia, a na jeseň 
prechádzajú do mladšieho doras-
tu. Z hernej stránky sme sa  snažili 
hrať futbal založený na kombinácii, 
s rýchlym, kolmým prechodom do 
útokov. Vo väčšine zápasov sa nám 
to darilo a odohrali sme vyrovnané 
zápasy aj s top družstvami - Žilinou, 
Banskou Bystricou, Košicami, Pre-
šovom, Ružomberkom. Po jeseni 
sme boli na 4. mieste, s rovnakým 
počtom bodov ako 3. Ružomberok. 
V nadstavbovej čas   súťaže na jar 
sme s najlepšími 4  mami skupiny 
východ skončili na 5. mieste, z 8 zá-
pasov sme 6x vyhrali, 1x remizovali, 
1x prehrali a dosiahli skóre 25:8. S 
výkonmi hráčov sme boli do tri štvr-
 ny súťaže spokojní,  až na úvod 

jarnej čas  , kde sme sa prezentovali 
katastrofálnou hrou v obrane i úto-
ku. Bolo to zapríčinené zlou zimnou 
prípravou, keď takmer každý hráč 
bol chorý a tréningového procesu sa 
ich zúčastňovalo málo. V priebehu 
jari sa to vďaka tréningovým jednot-
kám upravilo, a odrazilo v nadstav-
bovej čas   súťaže, ktorú sme odo-
hrali v najlepšej forme. Mužstvo v 
útoku ťahali najmä Ďatko s Auxtom, 
ktorí sa podieľali na dvoch tre  nách 
našich gólov, v obrane svoje kvality 
potvrdili - brankár Dlubač a obran-

U15,  zľava – horný rad: Mikuláš Bakaľa, Frederik Šejirman, Michal Greguš, Matej Švantner, Tomáč Gecelovský, 
stredný rad: Erik Račák, Richard Šága, Dominik Trnka, Samuel Ďatko, Lukáš Levík, Filip Dlubáč, Adam Klement, 
dolný rad: Jakub Cerovský, Marek Murček, Mar  n Auxt, tréner Marcel Turňa, koordinátor družstva žiakov Mário 
Auxt, asistent trénera Pavel Kajaba, Patrik Gajan, Oliver Kováčik, Peter Borov

U16,  zľava – horný rad: Michal Caban, Lukáš Jágerčík, Marek Sochora, Adam Matalík, Tomáš Marhula, Andrej Ma-
cuľa, stredný rad: Dušan Dlugoš, Dominik Molčan, Šimon Cibuľa, Jakub Cibuľa, Radoslav Čief, Nicolas Mejri, Jakub 
Kochan, Richard Ludha, dolný rad: Adam Sarvaš, Lukáš Banko, Samuel Šteno, asistent trénera Ivan Klusáček, tréner 
Marek Bažík, vedúci družstva Miroslav Bubelíny, Samuel Floch, Patrik Pustaj, Dominik Dobiáš

U17,  zľava – horný rad: David Valek, Tomáš Lajčák, Dušan Kán, Matej Turňa, Adam Koval, Patrik Kulich, Samuel 
Lupták, stredný rad: Kris  án Adamčák, Dominik Badinka, Michal Gajdošík, Peter Gordan, Marek Dzurman, Matúš 
Jurášek, Adam Hronček, Jakub Slaniniak, dolný rad: Peter Hutník, Ján Blahút, Roman Vilčok, asistent tréner Michal 
Spišiak, tréner Ján Gajdošík, vedúci družstva Miroslav Bubelíny, Jakub Vozár, Kevin Lavrik, Patrik Palco

U19,  zľava – horný rad: Matúš Bellay, Daniel Magda, Ján Garaj, Samuel Budinský, Daniel Horváth, Adam Lipčák, 
Adam Patrik, Peter Vresilovič, Kris  án Lukáčik, stredný rad: Branislav Pavol, Jakub Majerník, Kris  án Dekrét, Matúš 
Nosko, Peter Cal  k, Róbert Badinka, Kasim Osmič, Adam Hornyák, Adam Hvolka, Matúš Cambel, Samuel Hrubec, 
dolný rad: Jozef Válek, Ján Čillík, Filip Turlík, Marek Tešlár, asistent trénera Ján Hroš, tréner Ivan Dubíny, koordinátor 
mládeže Jozef Mores, vedúci družstva Andrej Smékal, Adrian Káčerík, Lukáš Križanovský, Adam Kmeť, Štefan Válek

ná formácia, v strede poľa výbornú 
robotu odviedol Bakaľa. Káder však 
kolek  vne predviedol svoje maxi-
mum a výsledkom bola celkom sluš-
ná hra a konečné umiestnenie.
2. Káder bude doplnený a posilnený 
vytypovanými hráčmi, ktorí k nám 
prídu študovať na stredné školy. 
Verím,  že sila  kolek  vu sa prejaví 
v oveľa náročnejšej celoslovenskej 
súťaži kategórie mladšieho dorastu.
3. Letná príprava bude prebiehať 
v domácich podmienkach, trénin-
govým kempom, ktorý začína 12. 
júla. Verím, že sa dobre pripravíme 
do nasledujúceho ročníka, nakoľko 
chlapci absolvujú množstvo trénin-
gových jedno  ek, zameraných na 
rozvoj silovej, vytrvalostnej, rých-
lostnej zložky, hernej činnos   jed-
notlivca a čaká nás veľa prípravných 
zápasov. 
Marek BAŽÍK, U16
1. Spokojný som s celkovým 7. 
miestom, ale hlavne s výsledkami 
výbornej jesene, kedy sme získali 
viac bodov a boli na 4. mieste. Päť-
desiatpercentná spokojnosť prevlá-
da aj s herným prejavom a výkon-
mi hráčov, ktoré boli kolísavé, no v 
tejto kategórii je to akceptovateľné. 
Myslím si, že sme spoločne predsa 
len náš herný prejav v obrannej, 
ako aj v útočnej fáze za rok zlepšili. 
Nebudem vyzdvihovať individuality, 
nakoľko preferujem kolek  vne po-
ňa  e hry. Káder tvorilo 21 hráčov a 
každý do zápasov vložil svoj podiel 
umenia, kvality, ale hlavne srdce a 
to veľmi oceňujem. Chlapci tvorili 
výbornú par  u, s ktorou sa veľmi 

dobre pracovalo a na tom musíme 
postaviť aj nasledujúcu sezónu.
2. Po zmenách v stanovách SFZ a no-
vých pravidlách, čo sa týka počíta-
nia bodov kategórií U17 a U19, nás 
čaká náročný ročník. To je dôvod, že 
chceme posilniť náš káder minimál-
ne jedným hráčom do každej formá-
cie. Rátame so stopérom Ončákom 
z Námestova, stredopoliarom Urge-
lom zo Žiaru nad Hronom a ďalšími 
tromi hráčmi, o ktorých máme záu-
jem a počas prípravného obdobia si 
ich otestujeme. Vrásky na tvári nám 
spôsobuje odchod brankára Dlugo-
ša do Bardejova., nakoľko v tejto 
chvíli nemáme stopercentne vyrie-
šenú jeho náhradu. Robíme však 
všetko preto, aby sme do začiatku 
prípravy mali dvoch brankárov.
3. Letnú prípravu začíname 12. júla 
v domácich podmienkach. Bude tr-
vať päť týždňov, počas ktorých odo-
hráme aj rovnaký počet prípravných 
zápasov. Verím, že sa dobre a zod-
povedne pripravíme do nového roč-
níka 2016/17. 
Ján GAJDOŠÍK, U17
1. V jarnej čas   sme odohrali 13 zá-
pasov s bilanciou 3 víťazstva, 3 re-
mízy a 7 prehier. Po hernej stránke 
môžeme hráčov za výkony v jarnej 
čas   pochváliť, s výnimkou domáce-
ho zápasu s Košicami, ktorý nám vô-
bec nevyšiel. V ostatných zápasoch 
sme ukázali hernú kvalitu, čo pova-
žujeme za pozi  vne. Nega  vom jar-
nej čas   bolo, že sme viaceré dobre 
rozohrané zápasy nezvládali do  ah-
nuť do úspešného konca. Z hráčov 
v jarnej čas   podávali najstabilnej-

šie výkony Lupták, Lajčák, Turňa, 
Taran a Balco.
2. Tento ročník prechádza do ka-
tegórie U19, kde už budú pod do-
hľadom trénera Ivana Dubínyho a 
aj zmeny a zloženie kádra budú v 
jeho kompetencii. Ja sa chcem na 
tomto mieste hráčom poďakovať 
za dvojročnú spoluprácu a popriať 
im do ďalších rokov veľa zdravia 
a úspechov. Rovnako poďakovanie 
patrí aj mojim trénerským kolegom 
za spoluprácu. Jozefovi Hanákovi – 
za skvelú prácu na pozícii trénera 
brankárov, ako aj za výrazné uľah-
čenie komunikácie na strednej ško-
le v Lopeji. Poďakovanie aj mojim 
asistentom: Ivanovi Minčičovi – za 
skvelú spoluprácu a výraznú pomoc 
pri zlepšení tréningového procesu, 
rovnako aj Dušanovi Lihanovi, ktorý 
popri hráčskych povinnos  ach v ju-
niorke pomáhal aj v tréningovom 
procese U17.
Ivan DUBÍNY, U19
1. Jesennú časť hodno  m pozi  v-
ne, skončili sme ju na 5. mieste. Jar 
sme začali výborne, zvíťazili sme na 
ihrisku Trnavy a hneď v ďalšom kole 
sme doma porazili silný Trenčín. 
Cenné boli aj remízy na pôde Senice 
a Michaloviec. Výsledkový zlom na-
stal v zápase v Banskej Bystrici,ktorá 
bola vtedy na poslednej priečke a 
odvtedy sa už mužstvo nenaštarto-
valo na víťaznú vlnu. Dôvodov bolo 
niekoľko – zranenia, presun starších 
hráčov do juniorky a v posledných 
5 kolách sme už dávali príležitosť 
chlapcom, ktorí pripadali do úvahy 
pre budúci ročník. Mužstvo fi guro-

valo v prvej šestke až do 23. kola, 
ale posledné tri kolá sme prehrali a 
klesli sme v tabuľke na celkové 10. 
miesto, s ktorým sme samozrejme 
neboli spokojní. Z hľadiska posta-
venia v tabuľke musím hodno  ť 
sezónu ako neúspešnú. Najväčším 
pozi  vom je však to, že dvaja hrá-
či – Daniel Magda a Adam Lipčák sa 
dostali do fortuna ligového kádra a 
to je zmyslom našej práce - výchova 
odchovancov pre mužstvo dospe-
lých. Táto skutočnosť prevážila nie 
práve najlepšie umiestnenie v ta-
buľke.
2. V novom ročníku budeme budo-
vať úplne nový  m, pred ktorým 
bude stáť veľmi ťažká úloha. Budú-
ci ročník bude prelomový, nakoľko 
zo súťaže budú vypadávať až 2 – 3 
mužstvá z dôvodu redukcie na po-
čet účastníkov 12. Do nášho  mu 
pribudnú hráči z mladšieho doras-
tu, ale obzeráme sa aj po prípad-
ných posilách z iných mužs  ev.
3. Letná príprava pre nás začne 11. 
júla a bude prebiehať v domácich 
podmienkach. Spestrením budú 
prípravné zápasy v Čechách a v Ma-
ďarsku, ako aj medzinárodný turnaj 
SNP v Banskej Bystrici. Na prácu 
s novými hráčmi sa s mojim asis-
tentom Jánom Hrošom a vedúcim 
mužstva Andrejom Smékalom už 
tešíme a veríme, že chlapci sa pri-
pravia tak, aby dôstojne reprezen-
tovali farby FO ŽP Šport Podbrezová 
a aby aj z tohto  mu vyšli hráči, kto-
rí budú nasledovať odchovancov v 
mužstve dospelých.
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Jedálny lístok
18. – 24. 7. 2016

Jedálny lístok
25. – 31. 7. 2016

Ako prežiť stretnutie s medveďom

Čo robiť, keď stretnete medveďa
   Každý medveď aj okolnos   sú roz-
dielne, takže je ťažko určiť presné pra-
vidlá, ktoré by pla  li v každej situácii. 
Ľudia zaoberajúci sa medveďmi však 
tvrdia, že ich konanie sa dá omno-
ho viac predvídať ako si väčšina z nás 
myslí. Pripravte sa na možné scenáre 
dopredu. Ak bývate alebo pracujete 
na území s výskytom medveďov, alebo 
navštevujete takéto oblas  , mali by ste 
vedieť predvídať najčastejšie situácie, 
kedy sa môžete stretnúť s medveďom. 
Je dobré si v duchu premietnuť, ako by 
ste mali reagovať. Tieto vedomos   a 
príprava vás môžu posilniť, aby ste sa 
vhodne správali pri stretnu   s medve-
ďom a vyhli sa útoku. 

Prevencia
   Ak nechcete mať problémy s med-
veďmi, najlepšie je im predchádzať. 
Používaním jednoduchých preven-
 vnych opatrení môžete znížiť šance 

na stretnu  e sa s medveďom. Tiež je 
rovnako dôležité, aby ste ho neprilá-
kali. V lese, aj v lokalitách blízko lesa 
buďte ostražitý najmä ráno, večer a v 
noci, keď sú medvede ak  vnejšie, ale 
aj cez deň v hustom poraste alebo v 
okolí zdrojov potravy. Všímajte si stopy 
alebo iné znaky prítomnos   medveďa 
- ak sú čerstvé, zvýšte pozornosť. Keď 
je viditeľnosť obmedzená, pomôže roz-
právať sa, pískať si alebo inak dopredu 
upozorniť medveďa na prítomnosť 
človeka. Medvede sa vám spravidla 
vyhnú, keď o vás vedia. Výnimkou je 
medveď zvyknutý na ľudí, napríklad 
tzv. synantropný alebo „kontajnerový“ 
medveď. 

Dva druhy útokov
   Aj napriek týmto opatreniam, sa 
môžete stretnúť s medveďom. Je 
možné prekvapiť ho v prípadoch, 
keď vietor nefúka smerom k nemu 
od vás, medveď je skrytý v hustom 
poraste alebo môže byť sústredený 
na potravu. Čím bližšie ste k medve-
ďovi v momente, keď vás zaregistru-
je, tým väčšia je pravdepodobnosť, 
že bude reagovať defenzívne - v se-
baobrane. Brániaci sa medveď vás 
považuje za hrozbu pre seba či svoje 
mláďatá alebo si môže chrániť potra-
vu. Najčastejšie bude vyzerať nervóz-
ne a znepokojene.  Úplne iný prípad 
je, keď si medveď zvykne chodiť na 
odpadky a stra   plachosť. Medvede 
zvyknuté na ľudskú potravu môžu 
byť nebojácne a približujú sa zámer-
ne, aby ju získali. Môžu prísť priamo 
na vaše táborisko, roztrhnúť stan 
alebo vojsť do budovy. Existujú aj 
iné príčiny, pre ktoré sa vám medveď 
nemusí vyhnúť alebo dokonca má 
snahu sa k vám priblížiť, napríklad sa 
môže smelo približovať a overuje si 
svoju dominanciu. Je veľmi dôležité 
rozumieť rozdielu medzi obranným 
správaním medveďa a inými mo  vmi 
správania, pretože od tohto bude zá-
visieť vaša reakcia. 

Keď uvidíte medveďa,
ktorý si vás ešte nevšimol

  Ostaňte pokojne stáť a zhodnoťte 
situáciu – vie medveď, že ste tam? 
  Ak o vás ešte nevie, ustupujte sme-
rom, odkiaľ ste prišli a obíďte ho ob-
lúkom. 
  Urobte to po  chu, keď sa medveď 
nepozerá smerom k vám, stále ho po-
zorujte. 
  Nechajte mu dostatok priestoru a 
voľnú únikovú cestu. 
  Ak sa približuje smerom k vám, sle-
dujte akúkoľvek zmenu v jeho správa-
ní. 
  Obíďte ho širokým oblúkom alebo 

Zdroj: internet

Je tu leto a chodíme na turis  ku. Naše najväčšie šelmy čoraz viac opúšťajú divočinu a vydávajú sa medzi 
ľudí. Ak mali vo Vysokých Tatrách v roku 2013 hlásených 202 prípadov stretnu  a ľudí s medveďom, v roku 
2014 to bolo 229 a o rok neskôr 248 prípadov. Do júna tohto roku to už bolo 260 stretnu  , našťas  e žiad-
ne nie s napadnu  m človeka. Odborníci tvrdia, že zabrániť tomu, aby sa medvede nepribližovali k obyd-
liam, sa dá. Účinným opatrením je zamedziť ľahký prístup k potrave v obývaných oblas  ach. Zariadiť, aby 
sa medvede nedostali k odpadkom v kontajneroch.

odíďte smerom, odkiaľ ste prišli. 
  Buďte hlavne opatrní, aby ste sa 
nedostali príliš blízko alebo medveďa 
neprekvapili. 
  Útok medveďa, ktorý o vás nevie,  
môžete vyprovokovať napríklad kri-
kom. 
  K medveďovi sa nikdy nepribližujte, 
a to ani v prípade, že sa zdá byť pokoj-
ný. 

Ak vás medveď už zbadal
  Ak už je jasné, že neodídete bez 
toho, aby si vás medveď všimol, ostaň-
te stáť v pokoji a rýchlo zhodnoťte si-
tuáciu. 
  Neutekajte. Mohlo by to vyprovoko-
vať prenasledovanie. 
  Keď stojí na zadných nohách, snaží 
sa vás iden  fi kovať zrakom a čuchom. 
Pokojne (aby ste ho nevyplašili) sa z 
čo najväčšej vzdialenos   iden  fi kujte, 
prihovárajte sa mu nízkym vážnym 
hlasom a pomaly mávajte rukami nad 
hlavou. 
  Zväčšujte vzdialenosť  pomalým cú-
vaním späť. 
  Ak o vás medveď vie a zdá sa, že 
ho nezaujímate, mali by ste využiť túto 
šancu a odísť. 
  Nebežte, mohlo by ho to vyprovo-
kovať k prenasledovaniu. 

Ak už medveď o vás vie
a približuje sa k vám:

  Zostaňte stáť. Skúste zostať pokojní, 
útoky sú zriedkavé. 
  Ak je to možné, držte sa ako skupina 
spolu. 
  Neutekajte, pokým si nie ste úplne 
is  , že sa včas dostanete do bezpečia 
- medveď vie bežať rýchlejšie ako člo-
vek, smerom do kopca aj nadol. 
  Vyliezť na strom môže byť niekedy 
riešením, ale nie je to zaručene bez-
pečné miesto a je treba dostať sa as-
poň 4 metre nad zem. 
Ak sa medveď približuje, pretože sa 
bráni
  Obranné správanie je skoro vždy 
dôsledok toho, že ste prekročili jeho 
osobný priestor, prekvapili ste ho, 
alebo dostali sa k nemu príliš blíz-
ko. Zriedka sa nič netušiaci medveď 
môže priblížiť k vám a je prekvape-
ný. 
  Medveď v obrane je znepokojený. 
Vstúpili ste do jeho osobného prie-
storu a považuje vás za hrozbu. Môže 
ustúpiť, alebo zostane nablízku, ner-
vózny a neistý. Môže sa k vám priblížiť 
alebo zaútočiť. 
  Skúste vyzerať pokojne – stáť zoči-
voči medveďovi, ktorý sa bráni, môže 
byť hrozným zážitkom, ale fyzický kon-
takt je zriedkavý. 
  Na medveďa nekričte a ani do neho 
nič nehádžte - týmto môžete vyprovo-
kovať útok. 
  Skúste vyzerať tak, že nie ste hroz-
bou. Pri náhlom stretnu   zblízka sa vy-
hnite pohľadu do očí šelmy (pre zviera 

je to znak agresie). 
  Prihovárajte sa medveďovi pokoj-
ným hlasom. Toto môže upokojiť med-
veďa aj vás. 
  Keď sa medveď nepohybuje sme-
rom k vám, snažte sa opatrne vzdialiť, 
pričom ho stále pozorujte. Pamätajte 
si, prekročili ste hranice jeho osobné-
ho priestoru. Vzdialiť sa je v tejto situ-
ácii najlepším riešením. Keď ustúpite, 
obyčajne sa medveď upokojí. 
  Ak sa medveď stále približuje k vám, 
zastaňte. 
  Keď medveď zastane, pokúste sa 
znova vzdialiť. 
  Kedykoľvek sa medveď približuje 
alebo zaútočí, ostaňte stáť. 

Ak medveď zaútoči
v sebaobrane

  Útok znamená to, keď vás medveď 
fyzicky napadne. 
  Ak medveď zaútočí, často iba zastra-
šuje – zastaví  alebo zmení smer pred-
tým, ako dôjde k priamemu kontaktu. 
  Ak sa dostanete do priameho styku 
a ide o obranný útok, ľahnite si na zem 
a hrajte mŕtveho. 
  Ľahnite si na brucho, nohy voľne od 
seba. Prsty rúk spojte za hlavou. Táto 
pozícia vám bude chrániť tvár a krk. 
Medvede sa pri obrannom útoku čas-
to sústredia na tvár človeka ak nie je 
chránená. 
  Ak máte na chrbte ruksak, môže 
vám poskytnúť istú ochranu pre chrbát 
a krk. 
  Ak vás medveď prevrá  , znova sa 
kotúľajte tak, aby ste mali brucho o 
ostatné životné orgány chránené pri 
zemi. 
  Keď medveď vycí  , že už nie ste ne-
bezpečným, zvyčajne odíde. 
  Keď sa útok skončí, ostaňte nehyb-
ne ležať a čakajte, kým medveď určite 
neodíde. 

Ak sa medveď priblíži
a nie je to v sebaobrane:

  Medveď, ktorý sa k vám približuje 
zámerne, prejavujúc len malý alebo 
žiadny nepokoj, to nerobí v sebaob-
rane. Môže na to mať aj iné dôvody. 
Možno je zvedavý, zvyknutý na člove-
ka alebo na ľudskú potravu, možno si 
upevňuje svoje dominantné postave-
nie. 
  Spôsob, akým sa takéto medvede 
približujú, sa môže zdať podobný, ale 
vaša najvhodnejšia reakcia je tá istá. 
  Zastaňte. Ostaňte pokojný ako je to 
len možné a prihovárajte sa mu pokoj-
ným hlasom. 
  Zhodnoťte situáciu. 
  Skúste sa dostať preč z jeho chod-
níčka či smeru. Môže to byť všetko, čo 
od vás chce. 
  Ak pokračuje k vám a jeho pozor-
nosť je stále upriamená na vás - za-
staňte. Ostaňte nehybne stáť. 
  Keď medveď zastane, znova cúvaj-
te, ale sledujte jeho správanie.

Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, mrkvo-
vá s pórom, pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, uhorka ● Hovä-
dzia roštenka na slanine, tarhoňa, 
šalát ● Kuracie stehno so zeleni-
nou, špenátové rezance ● Wind-
sorský šalát, pečivo ● Zemiakový 
paprikáš, paradajkový šalát ● Pa-
lacinky s džemom a čokoládou ● 
Bageta syrová ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: boršč s mäsom, francúz-
ska, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zelenino-
vá ryža, kompót ● Hovädzie duse-
né, kôprová omáčka, knedľa ● Vy-
prážaný karfi ol, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Mexický šalát, pečivo 
● Zapekaný bravčový rezeň so sy-
rom, zeleninová obloha ● Rezance 
s orechmi ● Bageta s pikantným 
mäsom ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: držková, krupicová so ze-
leninou, pečivo.
● Perkelt z morčacieho mäsa, ces-
tovina ● Husárska roláda, zemiaky, 
šalát ● Restovaná kačacia pečeň, 
hrášková ryža, cvikla ● Lahôdkový 
šalát, pečivo ● Zapekaná brokolica 
s tofu● Škoricové osie hniezda, ka-
kao ● Bageta moravská ● Mliečny 
balíček.

Štvrtok
Polievky: zeleninová s rajbaničkou, 
bulharská, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Bravčové mäso 
na hubách, ryža, šalát ● Pizza dia-
bolská ● Ružový cestovinový šalát 
s tuniakom ● Kelový karbonátok, 
zemiaky, šalát ● Žemľovka s tvaro-
hom ● Bageta s kuracím mäsom ● 
Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
sedliacka, pečivo.
● Vyprážaný kurací rezeň furman-
ský, zemiaková kaša, uhorka ● Ho-
vädzí guláš maďarský, cestovina ● 
Prekladané mäso s kelom ● Racio 
šalát, pečivo ● Losos na masle, du-
sená zelenina ● Zemiakové kned-
ličky s nutelou, maková posýpka ● 
Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: goralská, pečivo.
● Bravčové stehno hutnícke, kned-
ľa ● Morčací rezeň prírodný, ryža 
s mexickou zeleninou, šalát ● Ba-
geta Ape  to.

Nedeľa
Polievka: paradajková, pečivo.
● Bravčový rezeň s broskyňou a sy-
rom, zemiaky, šalát ● Jelenie ragú 
s brusnicami, cestovina ● Bageta 
moravská.

Pondelok
Polievky: hŕstková, prešporská, pe-
čivo.
● Bravčové stehno bra  slavské, 
knedľa ● Hovädzie mäso na korení, 
ryža, šalát ● Štefanská sekaná pe-
čienka, zemiakový prívarok, chlieb ● 
Šalát bretónsky, pečivo ● Cestoviny 
s brokolicou a smotanovou omáč-
kou ● Muffi  ny s čokoládou, kakao 
● Bageta salámová so šalátom ● 
Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: gulášová, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, šalát ● 
Bravčový rezeň na zelenine, tarho-
ňa, uhorka ● Tortellini so šunkou, 
syrová omáčka ● Lahôdkový šalát, 
pečivo ● Hubové rizoto, uhorkový 
šalát ● Pečené buchty so slivkovým 
lekvárom, kakao ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: stupavská zabíjačková, po-
hronská, pečivo.
● Kuracie prsia orientálne, zelenino-
vá ryža, šalát ● Hovädzí guláš deb-
recínsky, knedľa ● Vyprážaná treska 
plnená brokolicou a syrom, zemiaky, 
šalát ● Grécky šalát, pečivo ● Brav-
čové mäso dusené s kelom ● Šúľan-
ce so strúhankou ● Bageta s pikant-
ným mäsom ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: fazuľová kyslá, roľnícka, 
pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina ● Vyprážaný syr, 
zemiaky, tatárska omáčka ● Džuveč 
z bravčového mäsa, uhorka ● Šalát 
z čínskej kapusty s hroznom a jablka-
mi, pečivo ● Plnené hovädzie mäso, 
zeleninová obloha ● Buchty na pare 
s nutelou, maková posýpka, kakao ● 
Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: slepačia, kelová so zemiak-
mi, pečivo.
● Bravčová pečené krkovička, ka-
pusta, knedľa ● Hovädzí závitok 
hrádocký, ryža, šalát ● Zemiako-
vo-bryndzové pirohy so slaninou ● 
Horehronský syrový šalát, pečivo ● 
Kuracie rezančeky, zelená fazuľka 
s baby mrkvou ● Rezancový nákyp 
s tvarohom a jahodami ● Bageta 
moravská ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: terchovská, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky ● 
Bravčové mäso na srbský spôsob, 
slovenská ryža, šalát ● Bageta syro-
vá.

Nedeľa
Polievka: karfi olová, pečivo.
● Hovädzia pečienka na víne, knedľa 
● Morčacie soté na čínsky spôsob, 
ryža, uhorka ● Bageta s kuracím mä-
som.



Spomienky
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V júni odišli

Blahoželáme

Inzertná
služba

Viac sa dozviete v tajničke...

Dňa 3. júla sme si pripomenuli druhé výročie od 
úmr  a našej drahej mamy a starej mamy

Margity PLÁNOČKOVEJ
z Brezna.

S úctou a láskou spomínajú syn Dušan
a dcéry Dana a Andrea s rodinami

...
„Odišiel  ško, už nie je medzi nami, no v srd-
ciach našich stále žije s nami.“
Dňa 19. júla uplynie desať rokov odvtedy, ako 
nás navždy opus  l milovaný manžel, otec, starý 
a prastarý otec

Imrich KOVÁČ
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú manželka,
dcéry a synovia s rodinami

...
„Kto žil v srdciach tých, ktorých opus  l, ten ne-
zomrel.“
Dňa 13. júla sme si pripomenuli druhé výročie 
odvtedy, ako nás navždy opus  l milovaný man-
žel, otec a starý otec

Marián LACKO
z Podbrezovej.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami  -
chú spomienku.

S láskou a úctou spomíname
...

Dňa 25. júla si pripomenieme tre  e výročie od-
vtedy, ako nás navždy opus  l nás drahý 

Jozef KARAS
z Valaskej.

S láskou a úctou spomínajú manželka,
de   s rodinami a priatelia
...

„Odišiel  ško, už nie je medzi nami, no v srd-
ciach našich stále žije s nami.“
Dňa 8. júla sme si pripomenuli druhé výročie 
odvtedy, čo nás navždy opus  l náš drahý syn 
manžel, otec a starký

Milan ŤAŽKÝ
z Dolnej Lehoty.

S láskou a úctou na neho spomínajú mama, 
manželka, synovia a ostatná rodina

...
„Pozeráme hore k hviezdam, vieme, že náš otec 
je niekde tam. Pri tom pohľade si slzy u  erame, 
na neho s láskou a vďakou spomíname.“
Dňa 20. júla uplynie prvý smutný rok odvtedy, 
ako nás náhle opus  l náš manžel, otec, starký 
a bývalý spolupracovník z dopravy

Janko SCHWARZBACHER
z Brezna.

Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si naň-
ho spolu s nami.

S láskou a úctou spomínajú manželka,
de   a vnúčatá

...
„Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič nie je 
také, aké bolo predtým. Všade okolo chýba aj po 
roku tvoj hlas, mal si rád život, my teba a ty nás. 
Čas plynie ako  chej rieky prúd, kto ťa mal rád, 
nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojim tokom 
plynie, krásna spomienka nikdy nepominie.“
Dňa 14. júla uplynuli tri smutné roky odvtedy, 
ako nás navždy opus  l náš drahý syn a brat

Ľubomír ŠTULRAJTER
z Podbrezovej.

S láskou na neho spomína a za  chú spomienku 
ostatným ďakujem celá rodina

Predám dom v Nemeckej. Cena 
dohodou.
Kontakt: 0908 907 489

...
Predám kachľovú pec – málo 
používanú.
Kontakt: 0902 333 876

Za pomoc pri vybavovaní hos-
pitalizácie ďakujem generál-
nemu riaditeľovi ŽP a.s. Ing. 
Vladimírovi Sotákovi a vedú-
cemu odboru riadenia kvality 
Ing. Jozefovi Turisovi.

Rudolf Molčan

do predčasného starobného 
dôchodku

Milan BROZMAN
Július JUHÁS

Rudolf LATINÁK
Ján MULTÁN

Ľubomír RAFAY

do starobného dôchodku
Ing. Ľudovít Ihring

V júli
pracovné jubileá

40-ročné
Marta BERAXOVÁ

Mária BROZMANOVÁ
Mária CIESAROVÁ

Peter DANČO
Juraj KOHÚTIK
Soňa LOPUŠNÁ

Ing. Jozef MARČOK
Peter MIKULA

Katarína SEPEŠIOVÁ
Pavel TIŠTIAN

35-ročné
Vladimír DANČÍK

Ing. Mária HAVAŠOVÁ
Eva IŠTVÁNOVÁ

Cyril KOVÁČ
Imrich KOVÁČ

Ľubomír KOVÁČIK
Ing. Milan KYSEĽ

Miroslav MEDVEĎ
Elena MILEROVÁ

Ing. Jana VAISOVÁ
Oľga VIŠTÍKOVÁ

30-ročné
Ing. Janka BYSTERSKÁ

Vojtech KOKAVEC
Ján KRNÁČ

Mariana PEŤKOVÁ
Katarína PODHÁJSKÁ

Ľubica SOKOLOVÁ

25-ročné
Ing. Roman BULLA
Eva CHLEBOVCOVÁ
Ing. Ivan LIŠČINSKÝ

Ing. Miroslav ZÁZRIVEC

20-ročné
Michal FORMÁNEK
Fran  šek GOCELIAK

Peter HANUSKA
Milan KURTÍK

Ľubomír MÚKA
Štefan OSZAGYAN

životné jubileá
Miroslav BRENKUS

Tibor KUREK
Ing. Peter ŠAGÁT
Elena ŠPERKOVÁ

Peter VOZÁR
Dušan HÁLKA
Ivan MEDVEĎ

Mária MEDVEĎOVÁ
Eva CHLEBOVCOVÁ

Dezider KARAKO
Ing. Helena KLIMEKOVÁ

Ing. Peter MYDLIAR
Jaroslav PÔBIŠ

Autor:
PK
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Úspešnej riešiteľke krížovky z Podbrezovana č. 12,  Márii Ambrózovej z valcovne rúr  cenu venovala Ing. Anna Ko-
váčová, riaditeľka ZANINONI SLOVAKIA s.r.o.                                                                                      Foto: I. Kardhordová

Na stretnu  e pri príležitos   136. výročia narodenia ge-
nerála Milana Ras  slava Štefánika, ktoré sa uskutoční 
16. júla o 12. hodine na Chate gen. M. R. Štefánika.

...
Dňa 17. júla od 10. do 11. hodiny na jogu v parku, 
nedeľné cvičenie pre všetkých, ktoré sa uskutoční 
v mestskom parku v Brezne.

...
Na činoherné bábkové predstavenie rozprávky Soľ nad 
zlato do mestského parku v Brezne, 17. júla o 16. ho-
dine.

...

Na Palacinkový Annabál 23. júla o 15. hodine do špor-
tového areálu v Hronci.

...
Dňa 24. júla bicyklom na Biele Handle, zraz na 38 kilo-
metrovú trať je o 9. hodine na námes   v Brezne.

...
Dňa 29. júla na piatkový večerný koncert na námes  e 
do Brezna, kde o 19. hodine začínajú la  no hity.

...
Dňa 31. júla o 9. hodine pred Pizzeriu na Chva  mechu 
na 66 kilometrovú cyklis  ckú túru Bicyklom cez sever-
ný okruh Brusna.

Citát na dnešný deň:
Tajomstvo úspechu v 
živote nie je robiť, čo 
sa nám páči, ale nájsť 
záľubu v tom, čo ro-
bíme.

Thomas Alva Edison

Pozývame vás

V mene vedenia akciovej spo-
ločnos   Železiarne Podbrezová 
im ďakujeme za odvedenú prá-
cu a do ďalších rokov života že-
láme veľa slnečných dní.
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V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

Deväťmesačné pôsobenie vo 
Futbalovom oddiele ŽP Šport 
Podbrezová má za sebou tré-
nerfortunaligového tímu Marek 
Fabuľa s asistentom Miroslavom 
Guzom, ktorý hneď v úvode po-
vedal: „V  Podbrezovej máme vy-
tvorené veľmi dobré podmienky 
na prácu, sme spokojní nielen 
my, ale aj hráči.“ 
Ako prebiehala letná príprava 
tímu?
   - Príprava v domácich podmien-
kach začala 10. a trvala do  28. 
júna 2016. Tento blok bol zamera-
ný hlavne na kondičnú stránku. V 
druhom týždni sme absolvovali dva 
prípravné zápasy, stále s dôrazom 
na kondičnú prípravu. Hráči boli 
rozdelení do dvoch sku-
pín so 45 minútovým, t.j. 
polčasovým zaťažením. 
Nasledovalo sústrede-
nie v Čechách v Třemoš-
niciach, kde sme absol-
vovali tri veľmi kvalitné 
zápasy proti TOP muž-
stvám českej ligy. Hrali 
sme proti tímom s hráč-
mi, ktorí absolvovali európsku sku-
pinovú fázu Ligy majstrov, bývalými 
reprezentantmi a hráčmi, ktorí dlhé 
roky pôsobia v zahraničí. Zápasy 
s Libercom, Mladou Boleslavou a 
Jabloncom boli veľmi dobrej kvali-
ty a dali nám veľmi veľa. Hrať proti 
takejto kvalite, v tejto fáze prípravy 
nebolo jednoduché. Stretnutia spl-
nili naše očakávania, preverili našu 
hru hlavne smerom dozadu, uká-
zali nám, kde a na čom treba ešte 
pracovať. Letnú prípravu absolvo-
valo 22 našich hráčov, k tomu tre-
ba pripočítať pohyblivú zložku – t.j. 
záujemcov, ktorých sme si prevero-
vali. Mrzí nás, že Matej Kochan je 
stále rekonvalescent, stav po ope-
rácii nedopadol tak, ako sa očaká-
valo, stále je v opatere lekárov. Na 
druhej strane nás teší napredova-
nie Michala Breznanika, z pohľadu 
jeho zranenia. Od pondelka ide do 
plnej tréningovej záťaže a plnohod-
notne by už mal byť pripravený na 
zápas so Slovanom.    
Budú noví hráči očakávanou po-
silou tímu?
   - Z nových hráčov len hrotový 

Kolo Dátum Čas Súperi

1. 17.7. 19.00 FO ŽP Šport Podbrezová – FC Spartak Trnava

2. 23.7. 19.00 FO ŽP Šport  Podbrezová – Spartak Myjava

3. 31.7. 17.00 FO ŽP Šport Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava

4. 6.8. 19.00 AS Trenčín  - FO ŽP Šport Podbrezová

5. 13.8. 19.00 FO ŽP Šport  Podbrezová – MFK Zemplín Michalovce

6. 20.8. 19.00 FK Senica – FO ŽP Šport Podbrezová

7. 27.8. 19.00 FO ŽP Šport Podbrezová – ViOn Zlaté Moravce

8. 10.9. 19.00 1. FC Tatran Prešov – FO ŽP Šport Podbrezová 

9. 17.9. 19.00 FK DAC Dunajská Streda – FO ŽP Šport Podbrezová

10. 24.9. 19.00 FO ŽP Šport Podbrezová –  MFK Ružomberok

11. 1.10. 17.00 MŠK  Žilina – FO ŽP Šport Podbrezová

12. 15.10. 17.00 FC Spartak Trnava – FO ŽP Šport Podbrezová

13. 22.10. 17.00 Spartak Myjava – FO ŽP  Šport Podbrezová 

14. 29.10. 17.00 ŠK Slovan Bratislava – FO ŽP Šport Podbrezová

15. 5.11. 17.00 FO ŽP Šport Podbrezová -  AS Trenčín

16. 19.11. 17.00 MFK Zemplín Michalovce – FO ŽP Šport Podbrezová

17. 26.11. 17.00 FO ŽP Šport Podbrezová -  FK Senica

18. 3.12. 17.00 FC ViOn Zlaté Moravce – FO ŽP Šport Podbrezová

19. 10.12. 17.00 FO ŽP Šport Podbrezová – 1.FC Tatran Prešov

S trénerom Marekom Fabuľom o letnej príprave na jesennú časť nového ročníka Fortuna ligy

Začíname domácim zápasom so SPARTAKOM Trnava

(Dokonč. zo str. 1)

S permanentkou výhodnejšie
samotnom štadióne smerom ku kúpa-
lisku, získame zhruba dvadsať parko-
vacích miest.
Problémom pre organizátorov boli 
dlhé rady pri pokladniciach, najmä 
tých, ktorí prichádzali v poslednej 
chvíli. Tomu sa zrejme vyhnúť nedá. 
Neuvažovali ste o rozšírení kapacít 
pokladníc?
   - Od septembra budeme predávať 
vstupenky v štyroch pokladniach (pô-
vodne tri) v novej bunke (kontajneri), 
ktorý bude umiestnený pri ceste, pri 
vstupe na kúpalisko, bude tam aj fan 
schop – predaj futbalových suvenírov, 
kde bude fungovať aj predpredaj lís-
tkov a permanen  ek. Štyri pokladne 
určite pomôžu, no napriek tomu kla-

diem na srdce divákom, aby prichá-
dzali na zápasy o pár minút skôr.
Futbal, ako najpopulárnejší kolek  v-
ny šport, vyvoláva často v priazniv-
coch silné emócie, čo môže spôsobo-
vať značné problémy pre organizáto-
rov. Aj vám komplikujú život takýto 
nespratníci?
   - Verte, že z tohto sme mali v hlavách 
najväčší problém,  keď sme vstupovali 
do najvyššej súťaže. Preto sme vybu-
dovali sektor hos   so samostatným 
vstupom, s vlastným bufetom a sociál-
nym zariadením. Vďaka ľuďom, ktorí 
majú túto oblasť na staros  , na čele 
s bezpečnostným manažérom, cez 
usporiadateľov, bezpečnostné služby, 
policajtov, sa nám podarilo všetky do-
máce zápasy zvládnuť. Treba povedať, 

že diváci, ktorí prichádzajú povzbudiť 
svojich, povzbudzujú často vehemen-
tne, no slušne. Tak to má byť. Nášmu 
fan klubu  ež patrí vďaka, pretože aj 
keď idú na ihriská súperov, dajú o sebe 
vedieť vždy len tým dobrým spôso-
bom.
   Chceme, aby zápasy boli drama  c-
ké, plné vzrušenia, zo strany chlap-
cov bojovné, plné nových a nových  
prekvapení  a  ež dobrých výsledkov. 
Myslím si, že máme k tomu dobre naš-
liapnuté. Rád by som vás, vážení divá-
ci, pozval do arény povzbudiť našich 
chlapcov. Verím, že všetci spolu tam 
budeme chodiť relaxovať a budeme 
často odchádzať zo štadióna spokojní, 
naplnení dobrým pocitom z toho, že 
to všetko má zmysel.

Po ofi ciálnom prevzatí dresu FO ŽP Šport sa stal dvadsaťjedenročný hrotový útočník 
Endy Opoku Bernadnia členom nášho fortunaligového tímu (v strede), zľava Jozef 
Marčok, riaditeľ ŽP Šport a sprava Vratislav Greško, viceprezident FO ŽP Šport.

Foto: A. Nociarová

Myslíte si, že na výkon pôsobí aj divácka kulisa? 
Pablo PODIO
   - Podpora divákov vždy pomáha, či už hráme 
doma, ale hlavne na súperových ihriskách. Bolo by 
vynikajúce, keby sme fanúšikov mali čo najviac, aby 
nás stále posúvali niekde dopredu. Vidím to tak, že 
my - hráči im ich  dôveru musíme kompenzovať dob-
rým výsledkom. Podarilo sa to na jar, tá nám  vyšla, 
avšak výsledky mohli byť aj lepšie. Verím, že sa to 
splní v nasledujúcej sezóne. V Podbrezovej som už 
osem rokov, spoznal som mnohých ľudí, mám aj 

svojich priaznivcov  a môžem povedať, že aj preto sa Podbrezová stala mo-
jim druhým domovom.

Ako je podľa vás tím pripravený na novú sezó-
nu?
Jaroslav KOSTELNÝ, kapitán
   - Príprava nebola veľmi dlhá, ale mali sme vytvo-
rené vynikajúce podmienky a myslím si, že sme sa 
dobre pripravili na nastávajúcu sezónu. Mojim hlav-
ným cieľom je,  aby sme góly nedostávali a keď ich-
dám aj ja, tak verím, že je to len plus. Dúfam, že sa 
mi bude tak dariť aj na jeseň, ale hlavne nech sa darí 
celému mužstvu.  
Ako sa vám hrá  na tomto trávniku? 
Andrej RENDLA
   - Keď som minulý rok prišiel do Podbrezovej, bol 
som jeho kvalitou ohúrený. Po zime sa to trošku po-
kazilo, ale v súčasnosti je trávnik v takej forme, ako 
na začiatku a už sa tešíme na ligové zápasy, ktoré 
tu odohráme. Pripravili sme sa dobre, nedávno sme 
absolvovali sústredenie v Čechách a myslím si, že 
hráčsky káder je v pohode. Všetci pevne veríme, 
že budeme pokračovať vo výsledkoch z jarnej časti, 
a ak sa zadarí, tak by výsledky mohli byť lepšie.
Vaše pôsobenie v podbrezovskom kádri a tip na 
umiestnenie? 
Patrik VAJDA
   - Za Podbrezovú sa mi hrá veľmi dobre, je tu dobrý 
kolektív. Veľa chlapcov poznám, hrával som s nimi aj 
v iných kluboch. Umiestnenie? O tom sa ťažko ho-
vorí pred súťažou, ale boli by sme radi, keby to bolo 
niekde v hornej časti fortunaligovej tabuľky, možno 
do 6. - 7. miesta. Hoci príprava na novú sezónu bola 
krátka, zo začiatku ťažká, zvládli sme to a verím, že 
z nej budeme čerpať celú jeseň.

Michala BREZNANIKA sme sa opýtali, čo pre neho znamená návrat na 
podbrezovský trávnik?
   - Cítim sa tu šťastný, veď z podbrezovského klubu som vstúpil do sveta 

veľkého futbalu. Hrával som v najlepších tímoch nie-
len doma, ale aj v Čechách. V rámci súťaží som si 
zahral aj s vynikajúcimi mužstvami Európy i sveta, aj 
ako člen slovenskej reprezentácie. Musím sa priznať, 
že som ešte nemal v úmysle svet veľkého futbalu 
opustiť, ale tento šport nesie so sebou aj určité riziká 
a z posledného zranenia sa ešte v súčasnosti dolie-
čujem. Podbrezovský tím od  môjho odchodu výraz-
ne postúpil, je účastníkom najvyššej slovenskej súťa-
že, má krásny futbalový areál – zrenovované tribúny, 
trávnik a ja sa už teším, kedy si na ňom zahrám. Som 

presvedčený, že mužstvu čoskoro svojou hrou pomôžem. Doposiaľ som mal 
individuálnu prípravu, ale už začnem s plným zaťažením s cieľom, čo najskôr 
sa zapojiť do hry. Teším sa nielen na zápolenia, ale aj na divácku kulisu, fa-
núšikov, ktorí mi zostali verní aj po odchode z tohto klubu.

Fortuna liga, jesenná časť ročníka 2016/2017

útočník Endy Opoku Ber-
nadnia urobil maximum 
pre to, aby tu zostal a pre-
svedčil nás o svojich kva-
litách. To, akou posilou 
v skutočnosti bude, pre-
verí čas a samotná liga. 
Výber je prakticky stále 
otvorený, ešte potrebuje-
me niektoré veci doriešiť 
aj z pohľadu zraneného 
Kochana. Príležitosť do-
stali aj mladí hráči klubu 
z dorastu - Adam Lipčák, 
Daniel Magda a z juniorky 
René Duda, Peter Szcepaniak, ale 
títo hráči potrebujú ešte nazbierať 
skúsenosti. Na ihrisku im vytvára-
me stále väčší priestor a očaká-
vame, že budú plnohodnotnými 
adeptmi základnej zostavy.
Viete nám už dnes povedať, aký 

je cieľ do nového roč-
níka?
   - Bolo by neetické po 
úspešnej jari dávať si 
nejaké nižšie ciele. Sa-
mozrejme, že tá liga v 
porovnaní s jarou bude 
oveľa náročnejšia. Čaká 
nás devätnásť zápasov, 
pohárové vystúpenia, 

pripočítať k tomu treba aj vyžre-
bovanie jesene. Nebudeme to 
mať ľahké. Hneď v úvode hráme 
tri zápasy doma a potom v októbri 
to bude šnúra zápasov na súpe-
rových trávnikoch. Bude to veľmi 
– veľmi náročné a ja pevne verím, 
že sme sa dokázali veľmi dobre 
pripraviť na to, aby sme to  zvlád-

li. V prvom rade si určite dávame 
cieľ – nedopadnúť tak, ako to bolo 
minulú jeseň a následne chceme 
nadviazať na úspešnejšiu jar. Sami 
sa chceme nechať prekvapiť, ako 
to celé kabína dokáže zvládnuť a 
či dokáže nadviazať na vystúpenie 
z jari.
Ako ste vnímali a vnímate divác-
ku kulisu?
   - Som veľmi rád, že nás diváci 
podporovali nielen doma, ale aj 
na súperových ihriskách. Fan klub 
pracuje dobre, jeho členovia boli 
ochotní za nami vycestovať aj na 
jar, keď sme od súperov donies-
li nejaké tie body a hra už bola o 
niečom inom. Fanúšikovia svojou 
podporou k tomu prispeli. Verím, že 
aj v jesennej časti budú na naše zá-
pasy diváci chodiť aspoň v takom 
počte, ako to bolo v poslednom zá-
pase s Trnavou. Svojimi výkonmi a 
výsledkami chceme potešiť celú di-
vácku kulisu a prilákať priaznivcov 
na zápasy v čo najväčšom počte.

S najlepšími strelcami jarnej časti


