
Čas brigádnikov
Leto je čas prázdnin, ale študen   hľadajú 
aj príležitos   ako si vylepšiť svoju fi nanč-
nú situáciu. V Železiarňach Podbrezová sa 
im táto možnosť naskytá každoročne a tak 
už v júni nastúpili brigádnici, stredoškoláci 
i vysokoškoláci.

Spolupracujeme na výskumných úlohách 
interného projektu TUMIFORM, kde za 
účelom znižovania výrobných nákladov 
riešime op  malizáciu ťahania z pohľadu 
dislokačnej teórie tvárnenia, stavu mik-
roštruktúry a medzného stavu plas  city.

Prvý polrok je vždy v znamení rozpracova-
nia inves  cií na celý rok. Z tohto pohľadu 
na prevažne všetky tohtoročné plánované 
inves  čné akcie sú uzavreté zmluvy, sú 
objednané alebo sú v štádiu finálneho 
dojednania.

Žijeme vo veľmi vyspelej dobe plnej di-
gitalizácie a dokonalých informačných 
technológií a tak  možno mnohí mladí so 
zmiešanými pocitmi vnímajú spomienky 
tých skôr narodených na spoločenský ži-
vot, ktorý fungoval kedysi v Podbrezovej.

Málokto vie, že táto skalnička obsahuje 
podobné látky s hojivým účinkom ako 
Aloe vera. K liečeniu sa používa list alebo 
vylisovaná šťava. Listy skalnej ruže obsa-
hujú jemne gelovitú šťavu, ktorej účinky 
priniesli skalnej ruži tiež pomenovanie 
slovenské aloe. 

Pred štartom nového súťažného ročníka 
kolkárskej ligy a zároveň 1. ročníka medzi-
národnej Interligy, prichádza v A mužstve 
iba k jednej zmene, posilnenie o sloven-
ského reprezentanta Petra Nemčeka.
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Z úvodu sa zdalo, že Podbrezová bude 
hrať vyrovnanú partiu, ale Trenčín sa 
rýchlo dostal do stretnu  a a začal určo-
vať tempo hry. Počas celých 90 minút si 
vytváral veľké šance.
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Z pohľadu 
dosiahnutých 

objemov sú uvedené 
výsledky uspokojivé,

no to isté sa nedá 
povedať o cenách.

O d  d r u h é h o  š t v r ť r o k a 
u ž  s  u p r a v e n ý m  p l á n o m

Pozývame vás na 10. ročník 
ŽP CUP 2016 v kolkoch, kto-
rého sa zúčastnia tímy z KO 
ŽP Šport Podbrezová (SVK), 
Szegedi TE (HUN), KK Za-
prešić (CRO), Borac Banja 
Luka (BiH), Makpetrol Skopje 
(MKD), KK Plitvice (CRO), Vý-
ber kvalifi kácie a Legenty ŽP. 
Od 2. do 19. augusta prebeh-
ne kvalifi kácia, 20. augusta 
bude odohraný hlavný turnaj 
a  finále jednotlivcov je na 
programe 21. augusta 2016.  

Pán riaditeľ, môžete zhodno  ť druhý štvrť-
rok z pohľadu predaja našich výrobkov?
  - Plánovaný objem predaja kontinuálne 
odlievaných oceľových blokov, ktorý predsta-
voval 14 800 ton, sme na základe dosiahnu-
tých objemov za prvé tri mesiace postupne 
navýšili na 16 800 ton, predali 22 900 ton. 
Tým sme prekročili nielen pôvodný, ale aj 
opera  vny plán. V sor  mente valcovaných 
rúr bol finančný plán postupne navýšený 
z 20 100 ton na 29 400 ton a potvrdených 
zákaziek bolo v druhom kvartáli 29 750 ton. 
V sor  mente ťahaných rúr v dlhých dĺžkach 
bol pôvodný plán výroby nastavený na ob-
jem 11 315 ton, následne bol navýšený na 
11 750, ale potvrdených objednávok prišlo 
len na 11 177 ton, tzn. pokles v porovnaní 
s fi nančným plánom o 140 ton. V sor  mente 
galvanizovaných rúr bol plán predaja na-

S Ing. Júliusom KRIVÁŇOM, členom Predstavenstva ŽP a obchodným riaditeľom

Letné mesiace bývajú spravidla problema-
 cké. Bol taký aj júl?

  - V súčasnos   máme za sebou už aj prvý 
mesiac tretieho štvrťroka. V ňom sa nám 
nepodarilo naplniť predaj v sortimente 
kontinuálne odlievaných blokov, kde pô-

vodný plán 5 300 ton sme 
znížili a potvrdených sme 
mali len 2 250 ton. Z pláno-
vaného objemu valcovaných 
rúrach 10 000 ton sme pre-
dali 9 995 ton. Potešiteľné 
ale bolo, že v priebehu júla 
vzrástli ceny v porovnaní 
s poslednými dvomi me-
siacmi. Finančný plán 3 620 
ton  presných rúr bol navýše-
ný na 3 820 ton, zrealizovaný 

predaj predstavoval 3 653 ton. Pôvodný 
plán pri galvanizovaných rúrach 90 ton bol 
navýšený na 100 ton a predaj bol vyšší ešte 
o 10 ton. Finančný a obchodný plán pri 
delených rúrach bol 110 ton a tento objem 
sme aj predali. Rovnako sa plán zhodoval 
so skutočnosťou pri hydraulických rúrach. 
V sor  mente navarovacích oblúkov plán 190 
ton bol podkročený o 5 ton a  nad plánovaný 
objem sme vyrobili 2 tony redukcií. Vďaka 
veľmi dobrej spolupráci našich obchodníkov 
sa nám podarilo zabezpečiť aj júlové objemy, 
žiaľ, opäť pretrvával tlak na znižovanie cien 
našich výrobkov. 
Ako sa javia ostatné letné mesiace?
  - V týchto dňoch (2. august – pozn. redakcie) 
ešte nemáme uzavreté všetky plánované 
objemy na august, zhrniem to v predbežných 
číslach. Kon  nuálne odlievaných blokov má-

me potvrdených 5 500 ton, valcovňa rúr má 
na tento mesiac stanovený plán 10 000 ton, 
potvrdených je niečo cez 9 000  síc ton. Plán 
v sor  mente ťahaných rúr je stanovený na 
3 800 ton, potvrdených je 3 200 ton. Pri gal-
vanizovaných rúrach plán stanovuje 110 ton, 
potvrdených je 74 ton, v komodite delené 
rúry máme naplánovaný predaj v objeme 160 
ton, potvrdených máme 132 ton. Objemy ne-
máme potvrdené pri hydraulických rúrach, pri 
oblúkoch je plán 205 ton, potvrdených je 200 
ton a zo 6 ton redukcií, máme objednávkami 
pokrytých 5 ton. Z toho vyplýva, že v auguste 
už máme o niečo väčšie problémy ako v júli, aj 
vzťahom na ceny našej nemeckej, francúzskej 
a španielskej konkurencie.
  V súčasnos   už máme rozpracovaný predaj 
aj na september. Dnes je ešte ťažko hodno  ť 
potvrdené objemy aj z tohto dôvodu, že 
v mnohých firmách 
sa čerpajú dovolenky. 
Sme však v neustá-
lom styku s našimi ob-
chodnými partnermi 
a veríme, že tak ako 
doposiaľ, podarí sa 
nám aj deviaty mesiac 
pokryť objednávka-
mi. Otázne budú sa-
motné ceny, ak bude 
naďalej pokračovať 
pokles vstupných materiálov. Pla  , čo stále 
opakujem, bojujeme z mesiaca na mesiac 
o každú zákazku a využívame skutočnosť, že 
naše prevádzkarne vyrábajú každý mesiac 
kompletný sortiment, čo je výhoda pred 
niektorými konkurentmi. Situácia nie je 

jednoduchá, ale verím, že spoluprácou 
všetkých pracovníkov obchodných spoloč-
nos   a nášho odboru predaja, objemy na 
september naplníme.
Ako hodno  te súčasnú situáciu na európ-
skych trhoch s hutníckymi výrobkami? 
  - Situácia na európskych trhoch hutníckych 
výrobkov korešponduje so situáciou s valco-
vanými a presnými rúrami. Novinkou je, že 
čínska spoločnosť HUBEI dosiahla zrušenie 
dampingového cla na dovoz rúr do Európy. 
Na zasadnu   jednej sekcie Európskej komi-
sie 27. júla 2016 sa podarilo znova tento 
problém otvoriť a zrejme dôjde k revízii 
rozhodnu  a o zrušení dumpingu pre túto 
spoločnosť. Aj za pomoci Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky a Mi-
nisterstva hospodárstva Českej republiky 
bol tento prípad znovu otvorený a verím, 

že  bude úspešne 
vyriešený, pretože 
hneď po zrušení cla 
uvedená čínska spo-
ločnosť doviezla do 
Európy 60 000 tisíc 
ton valcovaných rúr 
úplne za iné ceny, 
ako predávajú európ-
ske huty. Zasadnu  e
ESTA – európskych 
výrobcov valcova-

ných a presných rúr, je naplánované na 
začiatok októbra a myslím si, že tam sa 
dozvieme ďalšie novinky ohľadne dumpin-
gových šetrení, aj keď sme dennodenne 
v kontakte s generálnym tajomníkom tohto 
združenia, Patrickom Mar  nache.

stavený na 315 ton, vzhľadom na výsledky 
prvých troch mesiacov roka došlo aj v tomto 
sor  mente k navýšeniu na 390 ton. Predali 
sme 372 ton galvanizovaných rúr, čo bolo 
menej ako stanovoval upravený plánovaný 
objem, ale viac ako stanovoval pôvodný 
finančný plán. V komodite 
delené rúry sme pôvodný 
plán 480 ton prekročili o  39 
ton. Plán korešpondoval 
s predajom hydraulických 
rúr, ktorý predstavoval 27 
ton. V sortimente navaro-
vacie oblúky sme prekro-
čili plánovaný objem 640 
ton, predali sme 721 ton. 
Naopak, pri redukciách sa 
pôvodný fi nančný plán zni-
žoval zo 16 ton na 6 ton a nakoniec bolo 
zrealizovaných 7 ton. 
Pokračoval pokles cien aj v druhom štvrť-
roku?
  - Z pohľadu dosiahnutých objemov sú uve-
dené výsledky uspokojivé, no to isté sa nedá 
povedať o cenách. Aj v druhom kvartáli, tak 
ako keď sme hodno  li cenovú úroveň prvé-
ho štvrťroka, ceny neustále klesali. V sor-
timente kontinuálne odlievaných blokov 
alebo valcovaných a presných rúr môžeme 
konštatovať, že vo všetkých komoditách 
pokračoval pokles cien s miernym zastave-
ním v priebehu júna, kedy sa koncom mája 
uskutočnilo avizované navýšenie cien šrotu. 
Cenový pokles ďalej pokračoval v júli a to sa 
odzrkadlilo aj na tlaku zákazníkov na zníženie 
cien našich výrobkov v danom mesiaci, ale 
hlavne v auguste. 

ŽP Rehabilitácia sa postupne dostáva do po-
vedomia širokej verejnos   a že  eto služby 
majú pozi  vne ohlasy aj v širokej verejnos  , 
svedčí čoraz väčšia návštevnosť, neraz aj 
známych osobnos  .
  Dňa 29. júla sme v ŽP Re-
habilitácia stretli Jána Fil-
ca, bývalého hokejového 
brankára, ktorý po skončení 
ak  vnej kariéry pôsobil ako 
hokejový tréner. V rokoch 
2000 až 2002 a v rokoch 
2009 až 2010 viedol sloven-
skú reprezentáciu. Oslovili 
sme ho pred vstupom na 
laserovú terapiu a opýtali 
sa, čo ho priviedlo práve k nám:
  - Momentálne som v Brezne, kde máme 
hokejovú školu brankárov. Vedenie železiarní 
nám umožnilo vyskúšať si túto formu terapie 

J á n  F i l c  o   n a š e j  l a s e r o v e j  t e r a p i i :

„ J e  t o  v y n i k a j ú c a 
l i eče b n á  p o m ô c k a“

Ako hodno  te vstup do nového ročníka?
  - Po štyroch kolách, troch doma a posled-
nom na súperovom trávniku, v ktorých 
sme sa zhodou okolnos   stretli so štyrmi 

a tak som sa vzhľadom na stav mojich šliach 
a kĺbov (čo je však už primerané môjmu 
veku a tomu čo mám za sebou) rozhodol 
využiť tieto služby. Laser sa ukazuje ako 
vynikajúca liečebná pomôcka. Po niekoľ-
kých terapiách moje boles   výrazne ustúpili 
a cí  m sa lepšie a čo je dôležité, zvládam 

aj štvor či päť hodinový po-
byt na ľade bez akýchkoľvek 
vážnejších dôsledkov. Som 
veľmi povďačný, že som si to 
mohol vyskúšať a určite  eto 
služby ešte využijem. Ja som 
čestným členom Golfového 
klubu Tále, s pánom Sotá-
kom sa mám možnosť stre-
távať častejšie. Je to človek, 
ktorý pôsobí aj v tej vážnej 
ekonomickej sfére a samo-

zrejme je veľkým podporovateľom športu v 
regióne. A v tomto regióne sa pomaly menia 
 e podmienky k lepšiemu. Myslím si, že aj 

vďaka tomu môžeme byť teraz v Brezne. 

Podbrezovský futbal 
robíme hlavne pre divákov

najlepšími tímami uplynulej sezóny, mô-
žeme o to radostnejšie konštatovať, že 
vstup sa nám vydaril. Po dvoch úvodných 
remízach a dvoch víťazstvách máme osem 
bodov. Prvé zápasy už naznačovali, že náš 
 m pokračuje v dobrých výkonoch z konca 

minulého ročníka. Stretnu  e so Slovanom 
bolo vyrovnané, ale v druhom polčase sme 
boli lepší, strelili sme dva góly a zaevidovali 
prvé víťazstvo na domácej pôde. Horšie sa 
mi hodnotí posledný zápas s Trenčínom, 
môžem ho komentovať len z informácií tých, 
ktorí ho priamo sledovali, prípadne z mé-

dií. Podľa toho sme mali šťas  e, ktoré sa 
konečne priklonilo na našu stranu, brankár 
výbornými zákrokmi udržal naše čisté konto 
a nečakane sme doviezli z Trenčína tri body. 

Úvod preto hodno  me veľmi pozi  vne, ale 
každý týždeň pri stretnu  ach s trénermi sa 
snažíme nabádať ich k tomu, aby sa hráči, aj 
po takýchto výkonoch držali pri zemi.   
Ešte v príprave pretrvávali zranenia s dl-
hodobejšou liečbou. Avizovaný bol nástup 
Michala Breznanika pro   Slovanu a s Mate-
jom Kochanom si zahrali aj pro   Trenčínu. 
Do tre  ce bol zranený Andrej Rendla a nás 
zaujíma, v akom štádiu je ich rehabilitácia?
  - Vedeli sme, aké zdravotné problémy má 
Michal Breznanik, ale verili sme, že pomo-

Ilustračné foto I. Kardhordová

S Ing. Júliusom Kriváňom, predsedom Predstavenstva ŽP Šport, a.s. a prezidentom 
futbalového oddielu sme nie tak dávno hodno  li uplynulú sezónu a dnes má už 
fortunaligový  m za sebou prvé štyri kolá ročníka 2016/2017. 
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A. Kubica

Brigádnička Barbora Máliková pri kontrole vnútorného priemeru rúr kalibrom.  Foto: I. Kardhordová

Aj vďaka vám sme našu zbierku fotografi í rozšírili o tento unikátny záber Československého 
štátneho siro  nca z roku 1937

Východ slnka, Taliansko, autor súťažnej foto Ladislav Mondl

M. Kubove K. Kazárová L. Aschenbierová M. Vrabec P. Gajdošík

Aký je tohtoročný záujem študentov o bri-
gády?
   - Tak ako každý rok, aj toto leto je záu-
jem o letnú brigádu veľký 
a značne prevyšuje požia-
davky jednotlivých prevádz-
karní. Šancu dostali všetci 
žiaci Súkromnej strednej 
odbornej školy hutníckej ŽP 
(SSOŠH ŽP) a Súkromného 
gymnázia ŽP (SG ŽP), ktorí 
o letnú ak  vitu prejavili zá-
ujem a  spĺňali vekovú hra-
nicu minimálne 18 rokov. 
Výnimkou sú  , ktorí šancu 
v minulosti už dostali, ale 
o prácu neprejavovali adekvátny záujem, 
napr. nerešpektovali pokyny nadriadených 
alebo mali problém s dochádzkou. V júni 
u nás brigádovalo 22 žiakov, v júli 121 a 
rovnaký počet je aj v tomto mesiaci. Väčšina 
brigádnikov má záujem o prácu na dva, v 

Letné brigády u nás študentov lákajú

Leto je čas prázdnin, ale študen   hľadajú aj príležitos   ako si vylepšiť svoju fi nančnú si-
tuáciu. V Železiarňach Podbrezová sa im táto možnosť naskytá každoročne a tak už v júni 
nastúpili brigádnici, stredoškoláci i vysokoškoláci. Prednostné právo na nástup na brigádu 
majú pochopiteľne študen   našich súkromných škôl, ale ak je požadovaný počet nenapl-
nený, prichádzajú aj študen   z iných škôl. Polovicu prázdnin máme za sebou a my sme sa 
opýtali vedúceho personálneho odboru JUDr. Radima Kochana, PhD.:

niektorých prípadoch dokonca na tri me-
siace, a tak sa u nás od júna do 1. augusta 
vystriedalo 152 žiakov.
O akých študentov ide?
   -Väčšinou o tých lepších. Nakoľko dopyt po 
brigáde prevyšuje naše kapacitné možnos  , 
snažíme sa do pracovného procesu v rámci 
letných mesiacov zaradiť len tých žiakov, s 
ktorými prevádzkarne nemajú negatívne 
skúsenos   z minulých rokov, a ktorí nedispo-
nujú žiadnymi neospravedlnenými hodinami 
z odborného výcviku, v rámci prak  ckého 
vyučovania na pracoviskách ŽP a.s. počas 
uplynulého školského roka. V zásade možno 
konštatovať, že každoročne je tvorených 90 
až 95 percent všetkých brigádnikov našimi 
žiakmi, zvyšok sú deti našich zamestnan-
cov alebo študen   Technickej univerzity v 
Košiciach.
Na ktorých pracoviskách je ich najviac?
   - Najväčší záujem o brigádnikov je už 
tradične zo strany prevádzkarní - ťaháreň 
rúr, valcovňa bezšvíkových rúr, oceliareň a 

centrálna údržba. V týchto prevádzkarňach 
k 1. augustu 2016 pracovalo 79 percent zo 
všetkých brigádnikov. Ďalší získali možnosť 

rozvinúť svoje pracovné ná-
vyky napríklad v  energe  ke, 
doprave, zásobovaní alebo v 
odbore riadenia kvality.  Pri 
umiestňovaní žiakov SSOŠH 
ŽP sa snažíme v maximálnej 
možnej miere a v úzkej sú-
činnosti s prevádzkarňami 
zohľadniť ich študijný ale-
bo učebný odbor, prípadne 
praktické zručnosti či teo-
retické vedomosti, ktoré 
prejavili počas prak  ckého 

vyučovania na pracoviskách ŽP a.s.
Sú aj takí, ktorí sem prichádzajú opako-
vane?
   - Samozrejme. A my sa tomu veľmi tešíme. 
Všetci naši brigádnici u nás pracujú v pracov-
nom pomere na základe pracovnej zmluvy 

na vysokú školu, rozhodol som sa vyplniť si 
čas brigádou a zarobiť si na školu. Akurát 
dnes čakám na vyjadrenie, či ma príjmu na 
žurnalis  ku do Nitry. Žiadosť som si písal na 
ťaháreň rúr, ale dostal som ponuku robiť dva 
mesiace v zásobovaní, takže som tu a páči sa 

vujem vstup, teším sa už na brigádu. Idem 
pracovať do dopravy.
Lívia ASCHENBIEROVÁ, absolventka
   - Keďže som zmaturovala na Súkromnom 
gymnáziu ŽP v júni, som už dva mesiace 
doma a tak som sa rozhodla aj ja využiť 

zarobil a tých je dnes pomenej. Železiarne 
Podbrezová túto možnosť ponúkali, tak som 
to využil. A samozrejme svoje zohralo aj to, 
že otec v tejto fi rme pracuje. Robím v elek-
troservise a som tu spokojný. 
Pavol GAJDOŠÍK, študent

(nie „brigádnickej dohody“), čím sa na nich 
v plnom rozsahu vzťahujú všetky práva, 
ale aj povinnos   tak, ako na „kmeňových“ 
zamestnancov. Tým chcem povedať, že čím 
viac času strávia žiaci na pracoviskách ŽP a.s., 
tým viac si rozvinú svoje prak  cké zručnos  , 
v praxi zúročia  teore  cké vedomos  , získajú 
pracovné návyky a dodržiavanie pracovnej 
disciplíny sa pre väčšinu z nich stane samo-
zrejmosťou.
Jedni odchádzajú, druhí zostávajú aj ďalší 
mesiac a tre   prichádzajú. Našu otázku: „Čo 
vás viedlo k rozhodnu  u prísť na brigádu 
do Podbrezovej“, sme položili aj jedným 
aj druhým:
Adam KUBICA študent
   - Ja už dnes končím, som tu celý mesiac 
a prišiel som si sem zarobiť. Bol som zarade-
ný do zásobovania, páčilo sa mi tam, robili 
sme rôzne práce, teraz už budem užívať za-
robené peniaze.
Matej KUBOVE, študent
   - Ja som po maturite a čakám na prija  e 

mi to. Kolek  v je veľmi dobrý, som spokojný.
Karin KAZÁROVÁ, študentka
   - Keďže som študentkou súkromného 
gymnázia, pochopiteľne využívam možnosť 
brigádovať v materskej fi rme. Dnes si vyba-

  Výskum k príprave odbornej publikácie hradu Ľupča bude ukončený koncom roka 
2016. V nasledujúcom roku bude publikácia vydaná a veríme, že aj  obohatená  
o vaše zážitky. Uvítame, ak sa s nami podelíte o  pohľadnice, fotografi e, listy, zápisky 
alebo iný spisový, fotografi cký i trojrozmerný materiál alebo vlastné skúsenos   zo 
života na hrade a v jeho blízkom okolí.
   Na hrade bol Československý štátny siro  nec, ale zaujímavé by boli aj príbehy 
učňov Švermovych železiarní Podbrezová, ktoré tu mali v rokoch 1950-52 zriadené 
učilište. Málo je zmapované obdobie rok pred ukončením druhej svetovej vojny, 
kedy bol na hrade zaisťovací tábor alebo roky 1958 – 1989, kedy hrad poskytol 
domov členkám rôznych ženských reholí, boli tu intervenované sestry – Vincentky, 
Krížové, Marianky, anglické, Uršulinky, Satmárky a  Notredame.
   Vaše spomienky by sme chceli zachovať aj pre ďalšie generácie, stačí, keď zavoláte 
na číslo 0903 518 603, napíšte na e-mail: homola@zlepo.sk a my sa radi s vami 
stretneme.

Naša čitateľská súťaž
o najkrajšiu fotografiu z dovolenky

    Milí čitatelia, leto je čas  spoznáva-
nia nových kútov sveta, ale aj nášho 
krásneho Slovenska. Iste máte plno 

vydarených, a aj zaujímavých fotografi í, 
o ktoré by ste sa mohli podeliť s nami. 
Pošlite nám do redakcie na adresu: 
noviny@zelpo.sk najkrajšiu z nich a my 
vás zaradíme do žrebovania. Termín 

uzávierky súťaže je síce 31. august 2016, 
ale tešíme sa na vaše fotografi e aj skôr. 
Prosím dodržte našu podmienku a pošli-
te nám len jednu fotografi u v kvalitnom 
rozlíšení.   

Mgr. V. Homola

Z a p o j t e  s a  a j  v y 

príležitosť ponuky v Železiarňach Podbrezo-
vá. Peniaze sa mi zídu na realizáciu mojich 
plánov do budúcnos  .
Marek VRABEC, študent
   - Hľadal som možnos  , kde by som si v lete 

   - Ja som študentom podbrezovskej súk-
romnej školy, učím sa za elektrotechnika 
a toto je možnosť aj počas prázdnin naberať 
skúsenos  . Montujeme elektromotory a za 
dva mesiace si aj niečo zarobím. 



Prvých sedem mesiacov je priaznivých
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Spoločným 
menovateľom 

sú veľmi nízke ceny 
na trhu, čo musíme 

eliminovať 
znižovaním 

vlastných nákladov. 

Ako hodnotíte prvý polrok z hľa-
diska realizácie inves  cií technolo-
gického a stavebného charakteru?
   - Prvý polrok je vždy v znamení 
rozpracovania inves  cií na celý rok. 
Z tohto pohľadu na prevažne všetky 
tohtoročné plánované inves  čné ak-
cie sú uzavreté zmluvy, sú objedna-
né alebo sú v štádiu fi nálneho dojednania. Máme 
za sebou už aj realizáciu niektorých inves  čných 
akcií. Napríklad dodávka nového mostového žeria-
vu v prevádzkarni ťaháreň rúr dielňa 2. Uviedli sme 
do prevádzky delenie rúr priamo na ťažnej stolici 

Do konca roka nás ešte čaká veľa práce
S   Ing. Milanom SRNKOM, PhD., vedúcim odboru technického a  investičného rozvoja 

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

TS3-04. Pri tejto akcii sme spojili dve 
technologické operácie: ťahanie rúr 
a následné medzioperačné delenie, 
čím sa odbúrala nadbytočná mani-
pulácia s materiálom. Toto technické 
riešenie sa nám osvedčilo a v budúc-
nos   plánujeme dovybaviť aj ďalšie 
ťažné stolice pílovými jednotkami. V 
oceliarni sme zrekonštruovali jeden 
prúd zariadenia plynulého odlieva-
nia ocele pre odlievanie nového for-

mátu, kvadrátu 105 x 105 milimetrov. Z inves  cií 
stavebného charakteru sme ukončili prestrešenie 
hlavného vstupu v starom závode a upravili sme 
nové priestory pre odbor infomédií a propagácie 
– propagačné oddelenie.

Čím žijete v týchto dňoch?
   - Naše inves  čné akcie sú prevažne viazané na 
stredné opravy hlavných výrobných prevádzkar-
ní. Počas blížiacej sa strednej opravy oceliarne 
plánujeme vybudovať dve nové stanice sušenia 
medzipaniev a rekonštrukciu váhy na prekládko-
vom šrotovom poli.  Z akcií stavebného charakteru 
momentálne prebieha rekonštrukcia budovy 
cestnej dopravy, výstavba rozšírenia parkovacích 
plôch v novom závode či rekul  vácia izolovanej 
kazety na Šiklove.  

Na začiatku roka ste konštatovali, že štart bol veľmi 
dobrý.  Odvtedy uplynulo sedem mesiacov. Ako ich 
hodno  te z hľadiska výsledkov dosiahnutých vo 
vašej prevádzkarni?
   - Z hľadiska objemu zákaziek, pri 
porovnaní skutočnosti a finančné-
ho plánu, môžeme prvých sedem 
mesiacov hodno  ť ako priaznivých. 
V porovnaní s finančným plánom 
27 900 ton sme vyrobili o 1 033 ton 
výrobkov z ťahárne rúr viac. Plán 
prekračujeme vo všetkých druhoch 
výrobkov – presné  bezšvíkové rúry, 
galvanizované rúry a aj presne dele-
né rúry. Horšia situácia je v množstve 
zákaziek rúrových navarovacích oblúkov a redukcií. 
Za prvých sedem mesiacov sme vyrobili 1 320 ton 
rúrových navarovacích oblúkov, čo je v porovnaní 
s fi nančným plánom o 49 ton menej. Navarovacích 
oblúkov sme vyrobili 25 ton, v porovnaní s fi nanč-
ným plánom o 9 ton menej.
    Spoločným menovateľom sú však veľmi nízke 
ceny na trhu, čo musíme eliminovať znižovaním 

S   I n g .  J o z e f o m  M i c h á l i k o m ,  v e d ú c i m  ť a h á r n e  r ú r

vlastných nákladov. Priemerná metrová hmotnosť 
rúr vyrábaných v ťahárni od začiatku roku je 1,42 
kg/m (plán 1,7 kg/m),  čo nám pomáha udržiavať 
priemerné ceny na prijateľných hraniciach.
Predsavzali ste si znižovať úrazovosť, darí sa vám 
tento cieľ plniť?
   - Za prvých sedem mesiacov máme v prevádz-

karni päť registrovaných úrazov, čo 
je v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roku o dva menej. Neustále 
však máme veľa drobných – evidova-
ných úrazov. Od začiatku roku je to 
dvadsaťjeden úrazov,  pričom v júli 
sme ich mali až sedem. Ide o úrazy 
spôsobené nepozornosťou a nesú-
stredenosťou na prácu. Vo väčšine 
sa stali dlhoročným zamestnancom, 
u ktorých je predpoklad, že poznajú 

pracovno-bezpečnostné riziká a na základe skúse-
nos    ich  dokážu predvídať.
Na akých úlohách pracujete momentálne s dcér-
skou spoločnosťou  ŽP VVC?
   - Spolupráca s dcérskou spoločnosťou ŽP Výs-
kumno-vývojové centrum (ŽP VVC) prebieha in-
tenzívne a na vysokej úrovni. Momentálne sme 
zapojení do experimentálnej čas   projektu APVU 

– výskum technologického procesu tvárnenia pri vý-
robe rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom, 
ktorý je riešený v spolupráci s ŽP VVC s.r.o. a Ma-
teriálovo technologickou fakultou STU v Trnave.
   Spolupracujeme na výskumných úlohách interné-
ho projektu TUMIFORM, kde za účelom znižovania 
výrobných nákladov riešime op  malizáciu ťahania 
z pohľadu dislokačnej teórie tvárnenia, stavu mik-
roštruktúry a medzného stavu 
plas  city.
Spolupracujeme aj na prí-
prave projektu OPVaI – ope-
račný  program dlhodobé-
ho  strategického výskumu 
a inovácií. Ťahárne rúr sa 
týka riešenie  progresívnych 
technológií ťahania.
   V projekte NOE – nové oce-
le pre energetiku, budeme 
zapojení do experimentálnej čas  . Jedna z ak  vít 
projektu bude zameraná na výskum tribologických 
a tribotechnických aspektov výrobného procesu 
a výskumu komplexného nedeštruk  vneho testo-
vania materiálov. 
Čím žije ťaháreň rúr v týchto dňoch?
   - V týchto dňoch sa pripravujeme na audit sys-

tému environmentálneho manažérstva podľa 
ISO 14001/ 2004. S dodávateľom chemických 
prípravkov na galvanizačnú linku riešime použi  e 
pasivácie pre vytváranie sivej vrstvy na zinkovanom 
povrchu rúr, o ktoré má záujem zákazník vyrábajúci 
komponenty pre automobilový priemysel. V tomto 
období končíme skúšky tepelného spracovania rúr 
akos   42 CrMo4.

   V oblas   organizácie práce 
riešime problémy  spojené s 
neefek  vnym využívaním pra-
covného času zamestnancami 
ťahárne. Ide hlavne o dodr-
žiavanie pracovného času,  
nástupu a odchodu z praco-
viska a dodržiavanie času vy-
hradeného na stravovanie. S 
lepšou disciplínou dokážeme 
plniť úlohy s nižším počtom 

nadčasových hodín a naši zamestnanci by tak mohli 
tráviť viac času so svojimi rodinami.
   V súvislos   sa zvýšenou úrazovosťou v júli aktuál-
ne v ťahárni rúr, v spolupráci s kolegami z odboru 
bezpečnos   a životného prostredia, prebieha mi-
moriadne preškolenie všetkých zamestnancov „R“ 
kategórie. 

Rekonštrukcia budovy cestnej dopravy

Z mimoriadneho preškolenia z BOZP 

Propagačné oddelenie sídli v budove Hutníckeho múzea – pohľad do tlačiarne. Foto: I. Kardhordová

Medzioperačné delenie na ťažnej stolici 3-04.  Foto: I. Kardhordová

Čo ešte plánujete na tento rok?
  - Do konca roka máme toho v pláne ešte veľa. Za 
zmienku stojí určite konzervácia vnútorného povrchu 
rúr pred zinkovaním, čím sa odstráni prácne ručné 
čistenie nakonzervovaného vonkajšieho povrchu rúr. 
V HC Dubová plánujeme modernizovať regulátor tur-
bíny TG1. Do konca roka bude dodaný nový 250 kN 
trhací stroj pre mechanické skúšky ťahom. Počas de-
cembrovej strednej opravy valcovne rúr plánujeme 
zmodernizovať odvalcovaciu stolicu, zmodernizovať 
desať kusov valcovacích stojanov SRW a iné akcie.
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Podbrezová kedysi žila veľmi spoločen-
ským životom. Prečo to už tak nie je?

Sekcia zberu a spracovania dát v priemys-
le a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici
  Ku koncu roka 2015 poskytovalo ubyto-
vacie služby 550 ubytovacích zariadení 
so sídlom v Banskobystrickom kraji, z 
toho 454 hromadných ubytovacích za-
riadení (177 hotelov a penziónov, 76 
turistických ubytovní a 201 ostatných 
hromadných ubytovní) a 96 prevádzkova-
teľov poskytovalo ubytovanie v súkromí. 
K dispozícii bolo 7 919 izieb s 20 798 lôž-
kami. Počas roka 2015 zariadenia cestov-
ného ruchu ubytovali 448 568 návštevní-
kov, z toho 17,1 percenta zo zahraničia. 
Podľa krajiny trvalého pobytu najviac 
cudzincov tvorili občania Českej republiky 
(6,31 % z celkového počtu návštevníkov), 
Maďarska (2,05 %) a Nemecka (1,41 %). 
Na ak  vnom cestovnom ruchu sa ďalej 
výraznejšie podieľali návštevníci Poľska 
(podiel 1,15 %) a Rakúska (podiel 0,87 
%). Priemerný počet prenocovaní na 
jedného návštevníka dosiahol 3,1 noci, 
pričom zahraniční návštevníci prenocovali 
2,6 noci a domáci návštevníci 3,2 noci. 
Priemerná cena za ubytovanie spolu bola 
21,95 €/noc/lôžko. Z územného hľadiska 
najvyšší počet ubytovacích zariadení 

Žijeme vo veľmi vyspelej dobe plnej digitalizácie a dokonalých informačných technológií a tak možno mnohí mladí so zmiešanými pocitmi 
vnímajú spomienky tých skôr narodených na spoločenský život, ktorý fungoval kedysi v Podbrezovej. Neodmysliteľnou súčasťou tejto 
histórie bolo kino, ktoré malo v kultúrnom živote vtedajšej osady pri fabrike významné postavenie. Podbrezovské kino vzniklo medzi 

prvými v Československu, už v roku 1912, kým prvé fi lmové predstavenie vôbec bolo v roku 1895 v Paríži. Prvé predstavenia boli raz týždenne, v nedeľu. Filmy 
boli nemé,  tulky väčšinou nemecké. Zo začiatku boli problémy so zaobstarávaním fi lmov lebo na Slovensku neexistovali žiadne požičovne. Kiná však prinášali 
nezabudnuteľnú atmosféru, ktorú nikdy televízia nenahradí. A že zanikli z dôvodu nezáujmu návštevníkov, to nepriniesla doba po revolúcii. Na túto oblasť mal 
vždy vplyv celospoločenský, hospodársky a poli  cký vývoj. Podobne aj po druhej svetovej vojne kiná zanikali a naopak, v šesťdesiatych rokoch zaznmenávali 
boom.  Vybrali sme pre vás článok z Podbrezovana z roku 1992, ktorý dokumentuje, čo znamelo kino pre našu obec v minulos  :

Vyjadrite 
svoj názor:

Myslíte si, že by malo význam obnoviť 
tradíciu premietania fi lmov v Podbre-
zovej. Prečo?

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Čo by podľa vás oživilo spoločenský 
život v obci Podbrezová?

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

  Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú 
v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamest-
nancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty - úsek generálneho riaditeľa 
– prehľad vnútropodnikových noriem na adrese: 
http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm 

Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy

INFORMUJE

  Vnútorná legislatíva sa dotýka 
všetkých oblastí činnosti Železiarní 
Podbrezová a.s. a je záväzná pre 
zamestnancov, ktorí v zmysle jej 
ustanovení vykonávajú jednotlivé 
činnosti. Preto je nevyhnutné, aby 
bola vždy platná a aktuálna. Celý 
proces jej tvorby, pripomienkova-
nia, schvaľovania a zverejňovania 
sa realizuje v elektronickej forme. 
Oboznámenie zamestnancov so 
stanovenými postupmi a povin-
nosťami, ktoré z nej vyplývajú, je 
zabezpečované prostredníctvom 
vedúcich zamestnancov. Na druhej 
strane, všetkým zamestnancom je 
stanovená povinnosť oboznamovať 
sa s tou vnútornou legislatívou, 
ktorá je potrebná pri výkone ich 
funkcie alebo profesie. Aj z tohto 
dôvodu je tu pravidelná rubrika 
Právny odbor – referát organizácie 
a vnútornej legislatívy informuje, 
kde sú zverejňované informácie 
o organizačných normách,  indivi-
duálnych riadiacich aktoch a in-
formačných aktoch, ktoré boli vy-
dané v priebehu predchádzajúceho 
mesiaca.

V júli boli zverejnené organizačné normy:

Smernica S-172/2015
revízia 2, zmena 1 Používanie telekomunikačného zariadenia ŽP a.s.

Smernica S-224/2016 
revízia 3, zmena 1

Zváranie a rezanie v miestach so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru alebo výbuchu

Smernica S-326/2016
revízia 5, zmena 1

Systém spolupráce so strednými a vysokými školami pri 
zabezpečovaní odbornej praxe, záverečných prác študen-
tov a získavaní absolventov

Smernica S-348/2016
revízia 1, zmena 0 Zabezpečenie vypnu  a technologických zariadení

Smernica S-384/2015
revízia 8, zmena 2

Práva a povinnos   oprávnených zamestnancov 
pri personálnych a funkčných zmenách v ŽP a.s.

Smernica S-473/2016
revízia 2, zmena 0 Zrážková daň a zabezpečenie dane v podmienkach ŽP a.s.

Pokyn PO-006/2016 
revízia 1, zmena 0 Zabezpečenie čistenia a kontroly komínov

Pokyn PO-151/2016 
revízia 2, zmena 0 Rajonizácia Železiarní Podbrezová a.s.

Pokyn PO-175/2014 
revízia 4, zmena 1 Strategické materiály

V júli boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty:

Opatrenie č. 04/2016 Opatrenia na zníženie záťaže teplom v letnom období
generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Cestovný ruch 
v Banskobystrickom kraji

bol v okrese Banská Bystrica (23,8 %), v 
okrese Brezno 17,5 %, v okrese Žiar nad 
Hronom 8,9 %, v okresoch Banská Š  av-
nica a Zvolen zhodne 8,5 %. Zariadenia v 
okrese Banská Bystrica ubytovali 20,1 % 
návštevníkov kraja, Zvolen 17,5 %, Brezno 
14,7 %, Krupina 11,6 % a Žiar nad Hronom 
9,2 %.  Na celkovom počte ubytovacích 
zariadení v SR sa zariadenia v kraji podie-
ľali 14,8 % a počet návštevníkov, ktorých 
ubytovali tvoril 10,4 % z celkového počtu 
návštevníkov v SR. Priemerná cena za 
ubytovanie v kraji bola o 3,15 € nižšia, ako 
je priemer za SR.

Okres Brezno
V našom okrese bolo 96 ubytovacích 
zariadení, ktorých služby využilo 65 952 
návštevníkov, z toho 86,4 % domácich 
a 13,6 % zahraničných návštevníkov pre-
važne z  Českej republiky a Maďarska. 
Priemerná cena za jedno prenocovanie 
dosiahla v okrese Brezno 40,36 € (domáci 
39,75 € a zahraniční 43,46 €). Počet uby-
tovacích kapacít v okrese v porovnaní s 
rokom 2014 stúpol o 5 zariadení a celkový 
počet návštevníkov, ktorí ich využili sa 
zvýšil o 9 565. Nárast nastal u domácich 
aj zahraničných návštevníkov. Priemerná 
cena za ubytovanie sa v porovnaní s ro-
kom 2014 znížila o 3,45 €.

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk
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DUDINCE 
ponúkajú do 11. decembra 2016 
ubytovanie v dvojposteľových izbách 
hotela Rubín. Na tri noci, ako aj na 
päť nocí v cene 44 eur/osoba/noc. 
V hoteli Minerál je cena za tri, aj za 
päť nocí 39 eur/osoba/noc. V hoteli 
Smaragd môžete služby využiť za 
tri noci, ako aj päť nocí v cene 44 
eur/osoba/noc. V cene pobytu je 
zahrnutá polpenzia (raňajky formou 
bufetových stolov, večera ako vý-
ber z menu). Cena pobytu zahŕňa 
ubytovanie, stravovanie, lekársku 
konzultáciu, 2x liečebné procedúry 
denne, denné využi  e vírivého rela-
xačného bazéna Wellnea a vonkaj-
šieho bazéna Rubín (v sezóne) a 2x 
jednohodinovú návštevu vitálneho 
sveta Wellnea.

RAJECKÉ 
TEPLICE 

ponúkajú ubytovanie v dvojposte-
ľových izbách do 23. decembra. V 
Malej Fatre***, vo Villa Flóra*** a 
Villa Margareta*** v cene 54 eur 
za tri, aj za päť nocí na osobu/noc. 
V dvojlôžkových izbách v Aphrodi-
te**** je cena za tri noci (štyri dni), 
i päť nocí (šesť dní) 87 eur/osoba/
noc a v Aphrodite Palace****, v rov-
nakom termíne 67 eur/osoba/noc. V 
cene pobytu je zahrnutá polpenzia 
(raňajky formou bufetových stolov, 
večera výber z troch druhov menu, 
plus možnosť diétneho stravovania). 
V cene pobytu je zahrnuté aj ubyto-
vanie a procedúry. Pri pobyte na päť 
nocí 1x perličkový olejový kúpeľ, 2x 
klasická masáž, 1x arómo olejová 
masáž, 1x podvodná masáž, 1x re-
fl exná masáž chodidiel. Pri pobyte 
na 3 noci - 1x perličkový olejový kú-
peľ, 2x klasická masáž, 1x podvodná 
masáž, 1x refl exná masáž chodidiel. 
Pri pobyte vo Villa Flóra, Villa Mar-
gareta a Malá Fatra je vstup do Vod-
ného sveta v trvaní 3 hodín, vrátane 
vonkajších rímskych kúpeľov, podľa 
počtu nocí a voľný vstup do fi tnes. 
Pri pobyte v Aphrodite a Aphrodite 
Palace je voľný, neobmedzený vstup 
do Vodného a Saunového sveta, a aj 
do fi tnes. 

SLIAČ 
ponúkajú ubytovanie v dvojposte-
ľových izbách v hoteli Palace*** do 
15. decembra 2016. Pri pobyte na 
tri noci (štyri dni) a päť nocí (šesť 
dní) v cene 33 eur/osoba/noc. V 
cene pobytu je zarátaná plná penzia 
(raňajky formou bufetových stolov, 
obedy a večere servírované, výber 
zo štyroch menu, šalátový bar, ná-
poj). V cene pobytu je aj ubytova-
nie, vstupná lekárska prehliadka, 1 
liečebná procedúra denne, voľný 
vstup do rehabilitačného bazéna 
alebo na termálne kúpalisko v let-
nej sezóne.

SKLENÉ 
TEPLICE 

ponúkajú ubytovanie v dvojlôžko-
vých izbách v kúpeľnom dome Alžbe-
ta, Relax Thermal, KD Goethe a KD 
Mateja Bela. V KD Alžbeta a Relax 
Thermal sú pobyty na tri noci (štyri 
dni) za 39 eur/osoba/noc a pri poby-
te na päť nocí (šesť dní) za 36 eur/
osoba/noc. V KD Goethe a Mateja 
Bela je ubytovanie na tri noci (štyri 
dni) za 42 eur/osoba/noc a na päť 
nocí (šesť dní) za 39 eur/osoba/
noc. V cene je plná penzia (raňajky 
formou bufetových stolov, obedy a 
večere servírované, výber z pia  ch 

RELAXAČNÉ POBYTY
V KÚPEĽOCH
Výhodné ceny pre zamestnancov ŽP, 

dcérskych spoločností a rodinných príslušníkov

RAJECKÉ TEPLICE

SKLENÉ TEPLICETURČIANSKE TEPLICE

DUDINCE

SLIAČ PIEŠŤANY

druhov jedál, šalátový bar). Cena 
zahŕňa ubytovanie, vstupnú lekársku 
prehliadku, 2 procedúry denne, 1x 
denne hodinový vstup do termálne-
ho bazéna Banský kúpeľ, denné vy-
uži  e masážno-rekondičných strojov 
a parkovanie grá  s.

TURČIANSKE 
TEPLICE 

ubytovanie v dvojlôžkových izbách 
v kúpeľnom dome Veľká Fatra*** 
v mimosezóne (do 31. mája 2016 
a od 1. novembra do 23. decembra 
2016) je cena pobytu na tri noci 44 
eur/osoba/noc a na päť nocí 41 eur 
osoba/noc. V sezóne (od 1. júna do 
31. októbra 2016) je cena pobytu na 
tri noci 48 a na päť nocí 46 eur/oso-
ba/noc. V kúpeľnom dome AQUA** 
v mimosezóne je cena pobytu na 
tri noci 39 eur/osoba/noc a na päť 
nocí 38 eur/osoba/noc. V sezóne 
je cena pobytu na tri noci 43 a na 
päť nocí 42 eur/osoba/noc. V cene 
je zahrnutá plná penzia (raňajky – 
obed - večera formou švédskych 
stolov, možnosť diétneho stravova-
nia, ubytovanie, vstupná lekárska 
prehliadka, 2 liečebné procedúry 
denne, zadarmo vstup do plavecké-
ho 25 metrového bazéna Olympic 
a fi tnes. Pri pia  ch prenocovaniach 
2x a pri troch 1x vstup do liečebné-
ho komplexu SPA&AQUAPARK na 3 
hodiny, parkovanie grá  s.

PIEŠŤANY 
pri pobytoch od 2 do 7 nocí, v ter-
míne do 14. januára 2017, je cena 
v DHSR Esplanade – krídlo PALA-
CE**** v jednolôžkovej izbe 67 eur/
osoba/noc a v dvojlôžkovej izbe 56 
eur/osoba/noc. V Spa Hotel Splen-
did – krídlo Splendid*** je cena 
v jednolôžkovej izbe 53 eur/osoba/
noc a dvojlôžkovej izbe 43 eur/oso-
ba/noc. V hoteli Jalta** je cena za 
jednolôžkovú izbu 39 eur/osoba/
noc a za dvojlôžkovú izbu 33 eur/
osoba/noc. Ubytovanie je s polpen-
ziou – raňajky formou bufetových 
stolov, večera, v cene je konzultácia 
s lekárom. Liečebné procedúry - 
relaxačný program na 2 noci – 3 
procedúry (1x termálny kúpeľ – zr-
kadlisko, 1x čiastočný bahenný zábal, 
1 x čiastočná klasická masáž), 3 noci 
– 4 procedúry (1x termálny kúpeľ 
– zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný 
zábal, 1x čiastočná klasická masáž, 
1x hydroterapia/perličkový kúpeľ), 4 
noci – 6 procedúr (1x termálny kúpeľ 
– zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný 
zábal, 1x čiastočná klasická masáž, 
1x hydroterapia/perličkový kúpeľ, 1x 
soľná jaskyňa/oxygenoterapia, 1x se-
verská chôdza/skupinový telocvik), 5 
nocí – 8 procedúr (2x termálny kúpeľ 
– zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný 
zábal, 2x čiastočná klasická masáž, 
1x hydroterapia/perličkový kúpeľ, 1x 
soľná jaskyňa/oxygenoterapia, 1x se-
verská chôdza/skupinový telocvik), 
6 nocí – 9 procedúr (2x termálny 
kúpeľ – zrkadlisko, 1x čiastočný ba-
henný zábal, 2x čiastočná klasická 
masáž, 1x hydroterapia/perličkový 
kúpeľ, 1x soľná jaskyňa/oxygenote-
rapia, 2x severská chôdza/skupino-
vý telocvik), 7 nocí – 11 procedúr 
(2x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1x 
čiastočný bahenný zábal, 2x klasická 
masáž – čiastočná, 3x hydroterapia/
perličkový kúpeľ, 1x soľná jaskyňa/
oxygenoterapia, 2x severská chôdza/
skupinový telocvik).

V prípade záujmu sa môžete nahlásiť 
na t.č. 2912 u M. Šuhajdovej.



a oslnenia. Plody sú najskôr biele, po 
dozretí lesklé guľaté červené bobule. 
Dozrievajú od augusta až do októbra. 
Rastlina nie je náročná na živiny, ani 
na vodu. Vyžaduje však kyslý substrát. 
Ras  e hlavne na horských rašeliniskách, 
v lesoch, kosodrevine a holiach od nížin 
(kde je zriedkavejšia) až po alpínske 
pásmo. Na Slovensku sa vyskytuje v Tat-
rách, Nízkych Tatrách, vo Veľkej i Malej 
Fatre, Slovenskom krase a na suchých 
pieskoch Záhorskej nížiny s vysadený-
mi borovicami. Rozšírená je v severnej 
čas   Európy a na východ cez Rusko až 
do Japonska. Vyskytuje sa i v Severnej 
Amerike a Grónsku. Siaha ďaleko za 
polárny kruh – v Škandinávii až po 71. 
stupeň severnej zemepisnej šírky.
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Pondelok

Polievky: stupavská zabíjačková, mrkvová 

s pórom, pečivo.

● Jarné kuracie stehno, zemiaky ● Hovädzie 

fi lé kopaničiarske, tarhoňa, šalát ● Grana-

 ersky pochod, cvikla ● Windsorský šalát, 

pečivo ● Zapekaná ryba so šampiňónmi, ša-

lát z červenej kapusty s kukuricou ● Kysnutý 

koláč marhuľový, kakao ● Bageta salámová 

so šalátom ● Mliečny balíček.

Utorok

Polievky: gulášová, kelová so zemiakmi, 

pečivo.

● Bravčová pečienka sedliacka, červená 

kapusta, knedľa ● Hovädzie mäso na korení, 

ryža, šalát ● Kuracie stehno so zeleninou, 

špenátové rezance ● Gazdovský šalát, 

pečivo ● Pečené zemiaky s paradajkovou 

omáčkou ● Zemiakové knedličky s nutelou, 

maková posýpka ● Bageta syrová ● Ovocný 

balíček.

Streda

Polievky: hŕstková, frankfurtská, pečivo.

● Bravčové stehno bra  slavské, cestovina 

● Vyprážaný morčací rezeň ovčiarsky, ze-

miaková kaša, uhorka ● Plnená hlávková 

kapusta, knedľa ● Horehronský syrový šalát, 

pečivo ● Rezance s tvarohom, zakysanka 

● Pečené buchty so slivkovým lekvárom, 

kakao ● Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.

Štvrtok

Polievky: slepačia, hrášková s hubami, 

pečivo.

● Bravčové mäso Chilli con Carne, ryža, šalát 

● Hovädzia pečienka sviečková, knedľa ● 

Vyprážaná treska plnená brokolicou a sy-

rom, zemiaky, šalát ● Lahôdkový šalát, 

pečivo ● Kuracie rezančeky, zelená fazuľ-

ka s baby mrkvou ● Palacinky s džemom 

a čokoládou ● Bageta moravská ● Ovocný 

balíček.

Piatok

Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, sedliac-

ka, pečivo.

● Husárska roláda, zemiaky, šalát ● Jelenie 

ragú s brusnicami, cestovina ● Údené mäso, 

hrachová kaša, uhorka, chlieb ● Parížsky 

šalát, pečivo ● Hubové rizoto, uhorkový 

šalát ● Maxi buchta s orechovo-višňovou 

plnkou, vanilkový krém ● Bageta s kuracím 

mäsom ● Mliečny balíček.

Sobota

Polievka: paradajková, pečivo.

● Bravčový rezeň sikulský, knedľa ● Mor-

čacie soté na zelenine, ryža, šalát ● Bageta 

Gurmán.

Nedeľa

Polievka: goralská, pečivo.

● Kuracie prsia plnené bryndzou, tarhoňa, 

šalát ● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaky, 

uhorka ● Bageta Ape  to.

Jedálny lístok
15. – 21. 8. 2016

Jedálny lístok
22. – 28. 8. 2016

Pondelok

Polievky: šošovicová s kyslou kapustou, 

roľnícka, pečivo.

● Hovädzí guláš maďarský, knedľa ● Bravčo-

vý rezeň prírodný, ryža, šalát ● Zemiakové 

placky plnené mäsom ● Racio šalát, pečivo 

● Morčacie prsia s hráškom, mrkvový šalát 

● Lievance s džemom ● Bageta syrová ● 

Ovocný balíček.

Utorok

Polievky: slovenská hubová, bulharská, 

pečivo.

● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska omáčka 

● Hovädzia pečienka milánska, cestovi-

na ● Restovaná kačacie pečeň, hrášková 

ryža, cvikla ● Šalát mrkvový s marhuľami 

● Kuracie prsia s brokolicou a mandľami, 

zeleninová obloha ● Škoricové osie hniezda, 

kakao ● Bageta s pikantným mäsom ● 

Mliečny balíček.

Streda

Polievky: terchovská, rascová s vajcom, 

pečivo.

● Kuracie prsia na hubách, ryža, šalát ● 

Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa 

● Furmanské halušky ● Pestrý cestovinový 

šalát ● Kelový karbonátok, zemiaky, šalát ● 

Hanácke koláče, kakao ● Bageta moravská 

● Ovocný balíček.

Štvrtok

Polievky: oravská fazuľová, krupicová so 

zeleninou, pečivo.

● Goralská pochúťka, cestovina ● Hydinové 

ražniči, zemiaky, šalát ● Pizza diabolská ● 

Študentský šalát, pečivo ● Losos na masle, 

dusená zelenina ● Buchty na pare s nutelou, 

maková posýpka, kakao ● Bageta s kuracím 

mäsom ● Mliečny balíček.

Piatok

Polievky: zeleninová s rajbaničkou, prešpor-

ská, pečivo.

● Bravčové stehno nitrianske, knedľa ● 

Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža, 

kompót ● Zemiakovo-bryndzové pirohy 

so slaninou ● Syrové tajomstvo, pečivo ● 

Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha 

● Rezance s orechmi ● Bageta Gurmán ● 

Ovocný balíček.

Sobota

Polievka: morčacia, pečivo.

● Hovädzia roštenka na slanine, tarhoňa, 

uhorka ● Bravčový rezeň s pečeňou, ze-

miaky, šalát.

Nedeľa

Polievka: boršč s mäsom, pečivo.

● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa ● Mor-

čacie prsia na lesných hríboch, ryža, šalát.

Čučoriedka obyčajná
  Dobrý koláč, nízka hladina cholesterolu, 
silný antioxidant, to je Čučoriedka oby-
čajná! Čučoriedka obyčajná - latinským 
názvom Vaccinium myr  llus, je výborným 
lesným ovocím a veľmi cennou hľadanou 
ľudovou i oficiálnou liečivou rastlinou. 
Čučoriedka obyčajná je 30 – 50 cm vyso-
ký, plazivý a rozkonárený polokrík s ostro 
hranatými, žliabkovitými a spriamenými 
konárikmi, na ktorých striedavo vyrastajú 
vajcovité, drobnopílnikovité, mierne ko-
žovité, opadavé lístky. Päťpočetné guľaté 
a previsnuté kvety zelenkastoružovej farby 
vyrastajú na 3 – 5 mm dlhých stopkách 
z pazúch listov. Kvitne od mája do júna 
podľa polohy. Plody čučoriedky sú tmavo-
modré, až fi alové bobule, podobajúce sa 
hrášku, sfarbené prítomným antokyánom. 
Čučoriedka ras  e u nás hojne v  enistých 
ihličnatých lesoch s kyslými, humusovými 
pôdami, v našich pohraničných horách, 
najmä v stredných a najčastejšie vo vyso-
kých polohách, preniká až do alpínskeho 
pásma pokrýva tu často celé, veľké a súvislé 
priestranstvá. Zbiera sa plod a lis. Bobule sa 
zbierajú celkom zrelé, ručne, alebo pomo-
cou zvláštnych hrebeňovitých strojčekov. 
Nepoškodené bobule sa sušia najprv na 
slnku, potom v sušiarňach a dosušujú sa 
opäť na slnku. V čase kvitnu  a sa strhávajú 
čisté listy z bezkvetných konárikov tak, aby 
sa nepokrčili a nepolámali, lebo ináč pri 
sušení zhnednú.

Využi  e
  Čučoriedky pomáhajú na vysoký krvný 
tlak a znižujú hladinu cholesterolu. Ďalší 
pozi  vny účinok je znižovanie telesnej 
váhy. Je vhodná pre tých, ktorí sa sna-
žia zhodiť pár prebytočných kíl. Plody 
Vaccinium myrtillus, napomáhajú pri 
liečbe riedkej stolice, kedy ju viditeľ-
ne zahusťujú. Možno ju odporučiť pri 
hnačkových stavoch. Toto vzácne ovocie 
by malo spomaľovať starnu  e mozgo-
vých buniek a celkový proces starnu  a 
organizmu a znižovať riziko rakoviny. 
Tak  ež zlepšujú nočné videnie a pozi-
 vne pôsobia na šero slepotu. Medzi 

blahodarné účinky samozrejme radíme 
zlepšenie a posilnenie imunity, proti 
stresové, upokojujúce účinky a fakt, že 
je to jeden z najlepších an  oxidantov 
na svete. Čučoriedke  ež pripisujeme 

Dozrievajú lesné plody
močopudné a pro  zápalové vlastnos  , 
je vhodná pre ľudí trpiacimi opuchmi 
a zápalmi močových ciest.

Blahodarné účinky brusníc a čučoriedok objavili už naši predkovia. Využívali ich 
v tradičnej medicíne, v domácnos  ach ako jednu z ingrediencií do jedál, sirupov, 
rôznych džemov a š  av. 

Z podkladov zostavila T. Weisová

Zdroj: Internet

Málokto vie, že táto skalnička obsahuje 
podobné látky s hojivým účinkom ako 
Aloe vera. K liečeniu sa používa list alebo 
vylisovaná šťava. Listy skalnej ruže obsa-
hujú jemne gelovitú šťavu, ktorej účinky 
priniesli skalnej ruži tiež pomenovanie 
slovenské aloe. Šťava má dezinfekčný 
účinok, je chladivá a pôsobí pro  zápalo-
vo. Je vhodná na popáleniny, uš  pnu  a, 
odreniny, dá sa použiť aj na zatvrdnutú 
kožu chodidiel alebo lakťov. Listy skalnej 
ruže rozdrvíme v porcelánovom leká-
renskom mažiari a do šťavy namočíme 
vatový tampón, ktorý vložíme do ucha 
pri nedoslýchavosti, zvonení v ušiach 
a problémoch s počúvaním (šumenie a 
podobne). Pri ušných zápaloch nakvap-
káme 2 – 3x denne do ucha niekoľko 
kvapiek čerstvej šťavy. Nahriata šťava 
z ruže, nakvapkaná do ucha, pomáha 
liečiť zápal stredného ucha. Zuby si 
dôkladne umyjeme od nečistôt a potom 
dva – tri lístky rozžujeme medzi zubami. 
Dôkladne. Nezalievame ani neprehĺta-
me. Zvyšky tuhých častí jednoducho 
vypľujeme a ideme spať. Liečivo pôsobí 
pro   paradentóze. Bradavice a kurie oká 
po  erame podľa potreby, kým výrastok 
neodpadne či nezmizne. Šťava z listu 
pôsobí aj ako prostriedok pre rýchlejšie 
hojenie a zabíja baktérie. Pre kloktanie 
pri zápaloch ústnej du  ny a krku použi-

Skalná ruža – slovenské aloe

jeme kloktadlo zo šalvie alebo repíka, do 
ktorého pridáme 2 – 3 lyžičky čerstvej 
šťavy zo skalných ruží. Šťavu používame 
vychladenú podľa potreby. Šťavu môže-
me nakvapkať aj do nosa pri nádche z 
prechladnu  a, či nádche alergickej. Pri 
zápaloch mandlí treba šťavnaté lístky ruže 
žuvať v ústach, prípadne šťavu nakvapkať 
do vody a kloktať.

Liečivý nálev
2 polievkové lyžice dužinatých listov po-
krájame, zalejeme šálkou horúcej vody, 

necháme vylúhovať 10 minút a pijeme 
teplé 1x denne.

Liečivá masť
Listy skalnej ruže „pomliaždime“ v rukách 
a varíme s čistou bravčovou masťou tak 
dlho, až sa šťava vyparí. Potom prefil-
trujeme, plníme do téglikov od krému a 
necháme vychladnúť a stuhnúť. Použiť 
možno aj iný tuk - kokosové alebo bam-
bucké maslo, ktoré sa dá zakúpiť v čistej 
podobe. Hotovú masť uchovávame v 
chladničke.

Čučoriedkový likér 
Do 3,5 l pohára nasypeme:
1 liter čučoriedok, 1 kg cukru, celú ško-
ricu, 2 litre alkoholu (rum alebo biely 
alkohol)
  Pohár je potrebné dobre uzatvoriť 
a cukor v ňom riadne premiešať, aby sa 
rozpustil. Pohár umiestnime na tmavé 
miesto aspoň na 5-6 týždňov, pričom 
z času na čas nádobu pretrasieme. 
  Potom likér precedíme a nalejem do 
pripravených fl iaš. Nie je to len dobrota, 
ale aj vitamínová bomba. Čučoriedky to-
 ž obsahujú vitamíny A, E, C, B1, B2, B6, 

kyselinu listovú, z minerálov je to najmä 
vápnik, železo, zinok, fosfor, meď, horčík 
a tak  ež majú vysoký an  oxidačný účinok.
  Z ostatných čučoriedok urobíme nepeče-
nú tortu a zvyšné si starostlivo odložíme 
do menšej  aše a pridáme do ovocných 
pohárov, koláča a pod.
  Pozor, ak kvapne z likéru nezabudnime 
hneď miesto očis  ť, tkaninu vyprať, inak 
ostane pamiatka.

Brusnica obyčajná
  Niekedy sa môžeme stretnúť i so 
slovenským synonymickým názvom 
brusnica pravá, prípadne s ľudovými 
pomenovaniami bruslinka, červená bo-
rievka, červená jahoda alebo kyselinka. 
La  nsky sa nazýva Vaccinum vi  s-idea. 
Pre tento kríček dorastajúci do výšky 
iba 5 – 24 cm sú charakteris  cké vždy 
zelené obrátené vajcovité tuhé kožo-
vité listy, ktoré majú na spodnej strane 
drobné hnedé bodky. Kvety s bielymi 
alebo ružovkastými korunami zvon-
čekovitého tvaru vytvárajú prevísajúce 
koncové strapce. Kvitnú od konca mája 
až do septembra, čo závisí od stanoviš-
ťa, na ktorom rastú – nadmorskej výšky 

Využi  e
  Brusnice sa využívajú od dávnej minu-
los  . Ako lesné plody sa dozreté červené 
bobule po zbere môžu jesť i červené, 
majú však trpkú horkastú chuť. Oveľa 
lepšie chu  a zavárané s cukrom, dobre 
sa hodia najmä k mäsitým pokrmom. 
Nemali by ich však jesť osoby trpiace 
obličkovými kameňmi, pretože obsahujú 
kyselinu šťaveľovú, ktorá po konzumácii 
vo väčšom množstve poškodzuje obličky. 
Zavárané brusnice sa takmer nekazia, 
pretože obsahujú aj kyselinu citrónovú, 
jablčnú a benzoovú, ktorá má osvedčené 
konzervačné účinky. Sú veľmi žiadané ako 
surovina na výrobu kompótov v konzervá-
renskom priemysle. Dlhodobé uplatnenie 
má brusnica pravá aj v oblas   liečivých 
rastlín. Listy a plody obsahujú glykozid 
arbutín, triesloviny a flavonoidy. Majú 
protizápalové a dezinfekčné účinky pri 
ochoreniach močových ciest. Využívajú sa 
nielen v ľudovom liečiteľstve – koncentro-
vaná sušená šťava zo severoamerických 
brusníc tvorí základ známeho výživového 
doplnku. Veľký význam má tento druh 
i pre včelárov ako medonosná rastlina.
  Ak patríte medzi ľudí, ktorí radi ochut-
návajú rôzne bylinné a ovocné likéry 
či griotky, prinášame vám jednoduchý 
recept na jeho prípravu.



Autor:
PK
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Spomienky
Dňa 2. augusta sme si pripomenuli nedo-
žitých deväťdesia  ri rokov nášho otca, 
starého, prastarého a praprastarého otca

Štefana ZUBAĽA z Polomky.
Kto ste ho poznali venujte mu s nami 
 chú spomienku.

S úctou spomínajú de   s rodinami
...

„Tisíce nepovedaných slov, stovky nena-
plnených snov. Ten čas nemal prísť, čo 
všetko mohlo byť, keby sa nepretrhla 
tvojho života niť. Odišiel si od nás ako 
 chý sen, nes  hol si povedať: Zbohom, 

ja už viac neprídem. Keby sa tak dal 
vrá  ť čas, otvoriť   oči a počuť tvoj hlas. 
Zastavil sa život, keď teba už niet, vždy ťa budeme ľúbiť 
a vždy sa nám bude za tebou cnieť.
Dňa 20. augusta si s bolesťou v srdci pripomenieme 
smutných päť rokov, čo nás navždy, vo veku dvadsaťjeden 
rokov, opus  l

Michal ŠPERKA z Hornej Lehoty
S láskou a úctou na teba spomína mamina Janka, sestra 
Mária s manželom Tiborom s deťmi Timuškom a Libuškou, 
starká Mariška a starký Miňo, strýko Miňo s manželkou, 
bratranci, sesternice, krstní rodičia s rodinami, ostatná 
rodina, priatelia a známi

...
„Roky ubiehajú, ale v našich srdciach zo-
stávaš. Tvoj odchod veľmi bolí všetkých, 
ktorí ťa mali radi a na teba nezabúdajú.“
Dňa 21. augusta uplynie sedem rokov 
odvtedy, ako nás opus  la naša milovaná

Danka ŠPERKOVÁ z Hornej Lehoty.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s na-
mi  chú spomienku.
S láskou a úctou spomíname

Poďakovania
 Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom, známym a bývalým spolupracov-
níkom za účasť na poslednej rozlúčke 
s našim drahým otcom a starým otcom

Milanom ĽUPTOVČIAKOM z Beňuša.
Ďakujeme za kve  nové dary a prejavy 
sústras  , ktorými ste sa snažili zmierniť 
náš hlboký žiaľ. 

...
Ďakujeme všetkým priateľom, susedom, 
príbuzným a bývalým spolupracovní-
kom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim dra-
hým manželom, otcom, starým otcom, 
synom, bratom a zaťom

Jánom KÁNOM z Brezna.
Ďakujeme za kve  nové dary a prejavy 
sústras  , ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová ďakujeme za dôs-
tojnú rozlúčku.
Manželka so synmi a ostatná smú  aca rodina

Inzertná služba
Predám 3-izbový prerobený byt, Šupko-
va – Podbrezová. Kontakt: 0907 541 526

...
Predám veľkú garáž v centre Brezna, za 
„televízorom“. Cena dohodou.
 Info: 0907 802 669



Jubileá v auguste
pracovné
40-ročné

Viera KRÁLOVÁ
Ing. Peter RAFAY

35-ročné
Mgr. Zuzana KARAKOVÁ

Miroslav KOŽA
Peter MACUĽA
Anna VRÁBOVÁ

30-ročné
Ing. Dagmar ĎURIAKOVÁ

Zuzana CHLÁDEKOVÁ
Katarína KLIMENTOVÁ

Ing. Jaroslav ROMANČÍK
Juraj ŠOLTÝS

Ta  ana TÓTHOVÁ

25-ročné
Anton MÔCIK

20-ročné
Ing. Marcel ADAMČÁK

Peter DAXNER
Peter GAŽÚR

Michal HRÍBIK
Ľubomír KAČÁNI

Ján KOKAVEC
Michal MARTINKO

Roman POLÓNY
Ján RIDZOŇ

Miroslav RIDZOŇ
René ŠAUR

životné
Vladimír HAVAŠ

Miroslava HRABOVSKÁ
Jozef TKÁČIK
Pavol KELLER

Eva KOVÁČOVÁ
Igor KUČERÁK

Marián LAMPER
Jozef OLOŠTIAK

Anna ŤAŽKÁ
Jozef LESÁK

Kamil NEPŠINSKÝ
Ľubomír RAČÁK
Vladimír SLEZÁK
Milan SONDOR

Jozef VESELOVSKÝ
Daniel VEVERKA

V   júli  odišli
do predčasného 

starobného dôchodku

Pavol ŠVANTNER

do starobného dôchodku
Ing. Vladimír ZVARIK

V mene vedenia akciovej spoloč-
nosti Železiarne Podbrezová im 
ďakujeme za odvedenú prácu a do 
ďalších rokov života želáme veľa 
slnečných dní. 

- To je jedno, 
akú nám dáte 
zmrzlinu...
 T1 – T3.

V dňoch 22. – 23. júla 2016 sa v Banskej 
Bystrici a okolí uskutočnil 46. ročník 

O  p o h á r  S N P  2 0 1 6 Futbal Dorast

Zdroj: ŽP Šport

medzinárodného futbalového turnaja 
starších dorastencov „O pohár Sloven-

ského národného povstania“. Medzi 4 
zúčastnenými družstvami boli aj hráči 
Futbalového oddielu ŽP Šport Podbre-
zová kategórie U19, ktorí nestra  li v zá-
pasoch ani bod a zaslúžene sa radovali 
z víťazstva v turnaji. 

Zápasy: 
22. júla 

FO ŽP Šport Podbrezová – Baník 
Ostrava 1:0 

(gól: Balhút, zostava: Hrubec – Garaj, 
Kuc, Bellay, Weiss, Blahút, Cal  k, Tešlár, 
Nepšinský, Lavrík, Pajdučák/strieda-
li: Madel, Kán, Taran, Turňa, Balco, 
Horváth)

FO ŽP Šport Podbrezová – FK Dukla 
Banská Bystrica 2:1 

(góly: Kulich, Kuc, zostava: Slaniniak 
– Horváth, Lupták, Bellay, Madel, Bal-
co, Turňa, Kán, Taran, Lavrík, Kulich/ 

Beh nočným Breznom
Aj tohtoročné športové poduja  e je určené pre všetky vekové skupiny. 
Uskutoční sa 13. augusta a prvou akciou bude o 18. hodine detská 
cyklojazda s prekážkami v mestskom parku. Poduja  e bude pokračovať 
o 19. hodine behom nočným parkom pre rodiny a vyvrcholí o 21. hod. 
odštartovaním behu nočným Breznom. 

 „Počas rodinnej dovolenky v Nízkych Tatrách sme sa rozhodli spoznávať krásu tohto kraja a oboznámiť sa aj s históriou a súčas-
nosťou Železiarní  Podbrezová. Podľa mňa je to najlepšie fungujúca  fabrika na Slovensku a sme radi, že sme sa mohli oboznámiť  
s jej výrobou v prevádzkarňach oceliareň, valcovňa rúr a ťaháreň rúr. Teší nás, že vedenie tejto spoločnos   na čele s generálnym 
riaditeľom Ing. Vladimírom Sotákom, myslí na svojich zamestnancov aj v oblas   kultúrneho a športového vyži  a. Presvedčili sme 
sa o tom prehliadkou  golfového ihriska na Táľoch, futbalového štadióna a  Hutníckeho múzea.  Ešte sa chystáme na hrad do Ľupče,  
povedal  3. augusta 2016 Miroslav Adamiš z Európskej komisie. (vk) Foto: I. Kardhordová

striedali: Kuc, Weiss, Cal  k, Nepšinský, 
Blahút)

23. júla
FO ŽP Šport Podbrezová – Jupie 

Podlavice Badín 3:1 
(góly: Turňa 2, Kulich, zostava: Hrubec 
– Madel, Kuc, Bellay, Weiss, Blahút, Cal-
 k, Garaj, Taran, Nepšinský, Pajdučák/

striedali: Gordan, Lupták, Kulich, Turňa, 
Balco, Valek, Hutník)
Ďalšie výsledky: FK Dukla B. Bystri-
ca – Jupie Podlavice Badín 0:2, Baník 
Ostrava – Jupie Podlavice Badín 10:1, 
FK Dukla B. Bystrica – Baník Ostrava 1:2
Konečné poradie: 1. ŽP Šport Podbre-
zová 2. FC Baník Ostrava 3. Jupie Podla-
vice Badín 4. FK Dukla Banská Bystrica

Najlepším hráčom turnaja sa stal Dávid 
Weiss z FO ŽP Šport Podbrezová.

J a r m o 
Šestnásty ročník tradičných pretekov vol-
ských záprahovspojený s kultúrnym progra-
mom, jarmokom ľudových výrobkov, výs-
tavou fotografií, vystúpením speváckych 
skupín a inštrumentalistov sa uskutoční 13. 
augusta od 11.15 hod. v Sihle. 
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 Futbal Muži A

Zdroj: ŽP Šport

 Kolky Muži A 

M. Kozák

S TRENČÍNOM
Sobota, 6. august, Trenčín

Fortuna liga, 4. kolo

AS Trenčín – FO ŽP Šport Podbrezová 0:1 (0:0)
Gól: 56. Viazanko. ŽK: Janga, Baéz - Peševski, Vajda, Kuzma, Podio. Pred 1 839 divákmi rozhodovali: Somoláni – Mókoš, 
Kováč.
Z úvodu sa zdalo, že Podbrezová bude hrať vyrovnanú par  u, ale Trenčín sa rýchlo dostal do stretnu  a a začal určovať tempo hry. 
Počas celých 90 minút si vytváral veľké šance. Tú prvú spálili domáci už v dvanástej minúte, pretože obranca Turňa predviedol 
zákrok ako z učebnice, keďže odkopol loptu z bránkovej čiary. O chvíľu zakončoval z hranice bieleho bodu samotný Jančo, bránu 
prestrelil. Veľké problémy robil najmä ak  vny krídelník Kalu, ktorý dokonca získal penaltu. Tú však Janga strelou do stredu za-
hodil, keďže Kuciak famózne zasiahol a vyrazil loptu na brvno. V závere polčasu však mohli udrieť hos  a, keď Kuzmov tečovaný 
priamy kop skončil nad. Druhý polčas začal ešte vo väčšom tempe a diváci sledovali rovnaký obrázok. V obrovskej šanci Trenčína 
bol Prekop, no Kuciak opäť fantas  cky zasiahol. Prišli tak chvíle Miroslava Viazanka. Najprv jeho samostatný nájazd skončil na 
Chovanovi, ale o pár minút neskôr už skóroval. Osamotený v šestnástke dostal presný center a strelou k žrdi sa nemohol pomýliť 
(0:1). Následne prišlo na rad niekoľko striedaní a hra sa už toľko neniesla pred bránou Kuciaka, keďže Podbrezová dokázala často 
hru upokojiť. Navyše mohla vedenie aj zvýšiť, pretože Podio vypálil ako z dela len cen  metre vedľa Chovanej svätyne. V 90. 
minúte mohlo byť vyrovnané, lenže opäť neskutočne zakročil Kuciak na bránkovej čiare a dorážka do prázdnej brány skončila 
na brvne. Podbrezová ale odolala a odviezla si tri nesmierne dôležité a tvrdo vybojované body.
FO ŽP Šport: Kuciak – Magda (59. Šafranko), Krivák, Kostelný, Turňa – Vajda, Podio – Viazanko, Kuzma (59. Kochan), Peševski 
(82. Breznanik) – Bernadina.

SO SLOVANOM BRATISLAVA
Nedeľa, 31. júl, Zelpo aréna Podbrezová

Fortuna liga, 3. kolo

FO ŽP Šport Podbrezová 
– ŠK Slovan Bratislava 2:0 (0:0)

Góly: 78. Šafranko, 90. Breznaník. ŽK: Viazanko – Schet. Pred 2 212 divákmi rozho-
dovali: Vnuk, Hancko a Galo
Prvé televízne stretnu  e z Podbrezovej sa začalo šancou Priskina, ktorému loptu 
pripravil pred odkrytú časť brány Schet, ale maďarský účastník nedávneho šampio-
nátu EURO vo Francúzsku nenamieril presne. Domáci odpovedali rovnako šancou, 
ale Peševskeho tečovaný center až do brány nespadol, pretože Mucha loptu vytes-
nil. Na strane domáceho celku bola nebezpečná najmä ľavá strana, odkiaľ podnikal 
zaujímavé výpady Djordevič. Jeho kolega zo záložnej formácie Peševski zas zvádzal 
množstvo súbojov s obrancom Pliatsikasom. Do kabín sa išlo za bezgólového stavu. 
Aj druhé dejstvo bolo vybičované emóciami. Priskin zaujímavo tesne nad strieľal už 
po dvoch minútach hry, ale zaujímavejšie to bolo o osem minút neskôr, kedy ten istý 
hráč trafi l tyč. Všetkému ale predchádzal súboj, po ktorom ostal v strede poľa ležať 
Bernadina, na čo hos  a nebrali ohľad. Hneď na to nebezpečne odpovedal Podio 
tvrdou strelou k žrdi, ktorú Mucha vyrazil a 
ten sa činil aj pri hlavičke Vajdu. Tú zas vy-
razil do žrde. Eufória v Zelpo aréne však na-
stala v 78. minúte, keď striedajúci Šafranko 
bol tam, kde mal a síce pred bránou. Ťažil z 
vynikajúceho centra Podia, len doklepol cez 
obrancu do prázdnej brány (1:0). Tesne pred 
koncom sa domáce tribúny tešili ešte raz a 
svoj návrat do Podbrezovej okorenil gólom Michal Breznanik, ktorý bol na konci 
kontry štyroch pro   jednému (2:0). Podbrezová zažila neuveriteľný nedeľný večer, 
na ktorý sa bude ešte dlho a s radosťou spomínať.
FO ŽP Šport: Kuciak – Djordjević, Kostelný, Krivák, Turňa – Vajda, Podio – Viazanko, 
Kuzma (74. Kochan), Peševski (71. Šafranko) – Bernadina (84. Breznanik).

Hráči boli 
húževnatí 

a vyplatilo sa to. 
M. Fabuľa, tréner

Radosť z prvého domáceho víťazstva so Slovanom.  Foto: A. Nociarová

Peter Nemček v novom pôsobisku. Foto: A. Nociarová

Patrik Vajda v hlavičkovom súboji so Slovanistom Richardom Lásikom. Foto: A. Nociarová

Nová posila v kádri železiarov

Pred štartom nového súťažného ročníka 
kolkárskej ligy a zároveň 1. ročníka medzi-
národnej Interligy dochádza v A mužstve 
iba k jednej zmene, posilnenie o sloven-
ského reprezentanta Petra Nemčeka, 
ktorý prichádza do Podbrezovej z družstva 
ŠKK Trstená Starek.
Peter Nemček, 25 ročný rodák zo Starej 
Turej, by mal pomôcť v boji nielen o prvý 
 tul víťaza Interligy, ale hlavne v medzi-

národných súťažiach Svetového pohára a 
Ligy majstrov v bojoch o čo najcennejšie 
kovy. S kolkami začínal v Starej Turej, pos-

tupne prešiel družstvami TKK Trenčín, 
ŠK Modranka, ŠKK Trstená a od sezóny 
2016/2017 bude pôsobiť na Horehroní v 
družstve Kolkárskeho oddielu ŽP Šport.
Jeho osobným maximom je 713 kolkov, 
ktoré zvalil 5. decembra 2015 v kolkárni 
v Modranke. Je držiteľom troch medailí z 
majstrovs  ev sveta a dorasteneckého sve-
tového rekordu v šprinte. Patrí k stabilným 
členom reprezentácie Slovenskej republiky.
„Teším sa do Podbrezovej a dúfam, že 
svojimi výkonmi pomôžem k čo najlepším 
umiestneniam v súťažiach“, povedal Peter 
po príchode do Domu športu ŽP, na prvý 
tréning v novom pôsobisku.
Rozdelenie družstiev KO ŽP Šport Pod-
brezová v ligových súťažiach ročníka 

2016/2017:
Interliga (SR+ČR): muži 
Extraliga muži: A mužstvo 
1. liga východ muži: B a C mužstvo 
Extraliga ženy: družstvo žien 
Dorastenecká liga: družstvo dorastu 
Káder mužov KO ŽP Šport do novej se-
zóny: Bystrík Vadovič, Erik Kuna, Vilmoš 
Zavarko, Milan Tomka, Daniel Tepša, To-
máš Pašiak, Peter Nemček, Tomáš Dilský, 
Ondrej Kyselica, Marek Štefančík, Radovan 
Balco, Mar  n Kozák, Ľuboš Svitek, Tomáš 
Herich, Tomáš Dziad, Jozef Petráš, Michal 
Babčan, Pavel Paulečko, Michal Dilský, Ján 
Poliak, Marek Mihok, Daniel Móc, Juraj 
Kriváň, Ľuboš Figura + mládež a rezerva 
z Obecnej ligy. 

cou rehabilitácie v ŽP Šport, a.s. a v ŽP Re-
habilitácia, s.r.o., sa nám ho podarí vrá  ť do 
hry, a že bude veľmi platným hráčom nášho 
mužstva. Aj Kochan absolvoval neľahké zra-
nenie, no postupne napreduje v rehabilitácii 
a spolu s Michalom nastupujú do druhých 
polčasov. Tešíme sa už na to, kedy nastúpia 
v základnej zostave. V úvode ročníka sa 
vážne zranil Rendla a zhodou okolnos   nie 
na viackrát operované koleno, ale to druhé. 
V súčasnos   ho čaká operácia a myslím si, že 
rehabilitácia bude dlhodobejšia. 
V septembri uplynie rok od nástupu tréner-
ského tandemu Marek Fabuľa – Miroslav 
Guza. Prevláda v klube spokojnosť s ich 
činnosťou?
  - Pred súťažou sme si stanovili ciele a 
s trénermi sa dohodli na ďalšej spolupráci. 
Myslím si, že spolupráca, tak ako sa rozbehla 
v minulom ročníku, pokračuje veľmi dobre, 

nakoľko sme sa vyhli boju o záchranu vo For-
tuna lige a následne hrali uvoľnenejšie, čo 
sa prejavilo aj na bodovom zisku. Vedenie 
klubu s hlavným sponzorom – ŽP a.s. zhod-
notilo účinkovanie tejto dvojice a zhodlo 
sa na ďalšej spolupráci, s čím súhlasili aj 
tréneri. V realizačnom  me bol vymenený 
len tréner brankárov. Braňo Benko u nás 
pôsobil veľmi veľa rokov a ďakujeme mu za 
odvedenú prácu. Ale život je zmena. A to 
bola jedna z plánovaných zmien, uskutoč-
nená pred začiatkom tohto ročníka. 
  Spokojnosť s prácou trénerskej dvojice 
prevláda a chceme, aby spolupracovali aj 
s trénermi juniorky, Auxtom a Minčicom aj 
s trénermi dorasteneckých  mov od U15 
po U19.   
Citlivou je otázka diváckej kulisy. Ako vní-
ma návštevnosť vedenie klubu?
  - Vždy tvrdím, že podbrezovský futbal 
robíme hlavne pre divákov. Prízvukujem 

hráčom a realizačnému  mu, že koľko ľudí 
príde na štadión to je len ich zásluhou, 
nakoľko ak hrajú dobre, príde aj tritisíc 
ľudí a keď horšie, klesne návštevnosť pod 
 sícku. Opakujem hráčom, že keď budú 

podávať dobré výkony – ako napríklad te-
raz so Slovanom, Trenčínom, tých divákov 
príde na štadión viac. Vo vedení klubu, 
ŽP Šport a.s. a ŽP a.s. sa spravilo veľa, 
zlepšilo sa zázemie a zvýšila atrak  vita, či 
už osvetlenia, trávnika, tribúny, dobrých 
súperov a to by malo pri  ahnuť viac ľudí. 
Možno aj to, že Únia futbalových klubov 
rozhodla o časovom zaradení zápasov na 
nevhodnú dobu ovplyvnilo návštevnosť. 
Budeme spokojní, keď na každom domá-
com zápase budeme mať viac ako dve  síc 
divákov. Myslím si, že atrak  vita futbalu 
pretrváva a keď budeme hrať dobre, mať 
dobré umiestnenie v tabuľke, tak ten 
divácky záujem vzras  e.

Podbrezovský futbal robíme hlavne pre divákov
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