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Dňa 5. mája o 15. hodine
príďte do Domu kultúry ŽP

Vo februári, po stretnutí štátnej tajomníčky Ministerstva spravodli-
vosti Moniky Jankovskej s predsedom predstavenstva Vladimírom 
Sotákom a predsedom dozornej rady Jánom Banasom, na základe 
rozhodnutia Predstavenstva ŽP a.s. bola otvorená problematika 
obetí nebankových subjektov a iných nekalých praktík páchaných na 
občanoch, aj prostredníctvom Podbrezovana. Aktuálna téma zaujala 
nielen zamestnancov a nezodpovedaných otáznikov je ešte veľa. 
Autorka rád, ako sa brániť, v spolupráci so združeniami na ochranu 
spotrebiteľa Monika Jankovská pozýva všetkých, ktorí majú záujem 
dozvedieť sa o tejto problematike viac, resp. potrebujú pomôcť, na 
stretnutie 5. mája 2014 v Dome kultúry ŽP o 15. hodine.
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pre vás

Aký bol štvrťrok 
vo výrobe

Naša 
čitateľská súťaž

Aktuálne 
zo športu

S podpredsedom 
EK

Pozývame vás na futbalový zápas II. ligy FO ŽP  s MFK Zemplín Michalovce 26. apríla o 16. hodine

(Pokračovanie na str. 2)

  Viac ako 2 500 vystavovateľov z odvetví 
výroby drôtov, káblov a rúr sa môže po-
zrieť späť, za piatimi úspešnými dňami. 
Firmy, inšpirované pozitívnym vývojom 
na trhu, vystavovali svoje inovatívne 
produkty medzi 7. až 11. aprílom na düs-
seldorfskom výstavisku. 
  „Tento obchodný veľtrh sa uskutočnil 
v pravom momente. Vyplýva to z pozitív-
nych ohlasov vystavovateľov, ich počet-
ných inovatívnych plánov, z ich rastúceho 
počtu, ako aj z rastu štvorcových metrov 
predanej výstavnej plochy,“ s uspokoje-
ním konštatoval člen Riaditeľskej rady 
Messe Düsseldorf Joachim Schäfer. 
Vystavovatelia sa predstavili 72 000 
návštevníkom z viac ako 104 krajín sveta. 
  Veľtrh TUBE je číslom 1, medzi prie-
myselnými obchodnými veľtrhmi a pre 
výrobcov oceľových rúr je to najdôležitej-

Vzostupný trend pokračuje
šie a najväčšie podujatie. Celkom určite 
to platí aj pre našu skupinu spoločností. 
Pod hlavičkou Železiarne Podbrezová 
vystavovala naša najväčšia a najdôleži-
tejšia obchodná organizácia Pipex Italia, 
tiež novo vzniknutý PIPEX Deutschland, 
ale aj výrobné spoločnosti - španielska 
TRANSMESA a český ŽĎAS.
  Podiel našej spoločnosti na výrobe rúr 
v EÚ nie je zanedbateľný. V bezšvíko-
vých valcovaných rúrach do priemeru 
168,3 milimetrov predstavuje 8,9 percen-
ta. Podiel na výrobe presných bezšvíko-
vých rúr je viac ako 10,3 percenta. Sú 
to údaje za tretí štvrťrok minulého roku. 
Úspešná prezentácia našej spoločnosti 
na TUBE 2014 určite prispeje k udržaniu 
objemov výroby a predaja na podobnej 
a možno i vyššej úrovni.  

Ing. M. Adamčák, PhD. + foto

Ako ste  sa  s ta l i  európ-
skym komisárom, bolo ťažké 
“dostať sa” k tejto práci ?
  - Moja pôvodná kariéra je od 
roku 1990 spätá s diplomaciou. 
Začínal som ako českosloven-
ský diplomat a po rozdelení 
Československa som začal 
pracovať na vtedajšom Minister-
stve zahraničných vecí SR. Keď 
bolo jasné, že našou cieľovou 
stanicou bude EÚ, doplnil som 
si vzdelanie a urobil PhD., z 
európskeho práva, čo v tej 
dobe na Slovensku študoval 
málokto. Túto skúsenosť som 
následne využil v rámci pôso-
benia na rôznych postoch na 

S podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom na aktuálnu tému:
Sme radi, že sme mali možnosť získať rozhovor s podpredsedom Európskej komi-
sie Marošom Šefčovičom, ktorý veľmi výrazne pomohol Železiarňam Podbrezová, 
hlavne svojim podielom na schvaľovaní všetkých akčných plánov smerujúcich 
k posilneniu našej konkurencieschopnosti.

MZVaEZ SR, či už ako politický 
riaditeľ alebo generálny riaditeľ 
pre európske záležitosti. Dlhšiu 
dobu som pôsobil ako zástup-
ca veľvyslanca pri Európskych 
spoločenstvách. Po návrate z 
postu veľvyslanca v Izraeli som 
neskôr tieto poznatky využil v 
pozícii stáleho predstaviteľa 
SR pri EÚ. V roku 2009 som 
po odchode J. Figeľa na zvyšnú 
časť mandátu prevzal post ko-
misára pre kultúru, vzdelanie, 
mládež a šport. Neskôr som bol 
na pozíciu európskeho komisá-
ra renominovaný slovenskou 
vládou na ďalšie funkčné ob-
dobie EK. Pri týchto zmenách 

dochádza aj k zmenám portfólií 
komisárov. Dostal som na sta-
rosť medziinštitucionálne vzťahy 
a  administratívu. Zároveň mi 
bol pridelený post vicepreziden-
ta, čiže podpredsedu Európskej 
komisie.
Aké najdôležitejšie úlohy pl-
níte ako podpredseda EK pre 
medziinštitucionálne vzťahy a 
administratívu?
  - Už z názvu mojej funkcie 
vyplýva, že mám na starosti 
vzťahy Európskej komisie s os-
tatnými európskymi inštitúcia-
mi (Európsky parlament, Rada 
EÚ), s národnými parlamentmi 
a do môjho portfólia patrí aj 

zodpovednosť za pracovno-
-právne predpisy pracovníkov 
európskych inštitúcií. Okrem 
toho minimálne raz mesačne 
zastupujem Európsku komisiu 

v Rade pre všeobecné záleži-
tosti, v ktorej spolu s ministrami 
zahraničných vecí EÚ28 pri-
pravujeme európske summi-

Súčasťou slávnostnej časti rokovania Zhromaždenia delegátov SOPK bolo 15. apríla 
vyhlásenie výsledkov súťaže Veľká cena SOPK. Do 12. ročníka súťaže sa zapojilo 14 
spoločností. Veľkú cenu SOPK za rok 2013 za uplatňovanie etických princípov v podnikaní 
si odniesli spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. a Samsung Electronics Slovakia, s. r. 
o., Galanta. Predseda P redstavenstva ŽP a.s. Vladimír Soták pri tejto príležitosti zdôraznil, 
že firma za svojej 174 - ročnej histórie vždy podnikala v súlade s etickými zásadami tak 
voči odberateľom a dodávateľom, ale aj zamestnancom. Samozrejme, ani v budúcnosti to 
nebude ináč. Zľava: Predseda SOPK Peter Mihok, prezident Samsung Electronics Kyung 
Jim Kim, prezident SR Ivan Gašparovič, predseda Predstavenstva ŽP Vladimír Soták.

M. Šefčovič presadil aj naše poznatky pri vypracovávaní akčných 
plánov v rámci EÚ. Na snímke A. Nociarovej v diskusii s V. Sotákom.

Pohľad na stánok ŽP GROUP 
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Peter OSTRIHOŇ, 
energetika
- V novinách som o tom čítal, 
ale zatiaľ som tento benefit ne-
využil. Cítim sa zdravý ako re-
pa, pohyb mi nechýba, rehabi-
litujem v prírode. Nevylučujem 
však, že v budúcnosti, ak by sa vyskytli nejaké 
zdravotné problémy, túto možnosť nevyužijem.  

Peter LONGAUER, 
ŽP Informatika
-  Nako ľko mám problémy 
s chrbticou začal som túto vý-
hodu, ktorú zo sociálneho fondu 
hradí aj naša spoločnosť, využí-
vať v apríli. Informoval som sa 
o benefite na web stránke, absolvoval konzultácie 
u lekárky a dnes by som mal absolvovať druhú 
laseroterapiu. 

Milan POPROVSKÝ, 
oceliareň
- Zatiaľ som ho nevyužil, mož-
no že aj preto, že zdravie ma 
k tomu nenútilo. Čas na využi-
tie tejto možnosti ešte mám a 
tak v budúcnosti ju aj ja určite 
využijem.

Ján BELKO, 
centrálna údržba
- Áno, dvakrát som už absolvo-
val rehabilitáciu laserom, nakoľ-
ko mám problémy s kolenami 
a ramenom. V spoločnosti ŽP 
Rehabilitácia som procedúry 

uhradil bezplatnými poukážkami. Som spokojný 
s výkonom a uvedenou výhodou, a ak budem 
mať možnosť ísť ešte raz, samozrejme že ju rád 
využijem.

Slavomír BERAXA, 
koľajová doprava
- Čítal som o tom, viem o be-
nefite,  no ani ja som ho zatiaľ 
nevyužil. V súčasnosti mám 
nárok na rekondičný pobyt na 
Táľoch, ktorého sa zúčastním 

a preto o tejto výhode budem uvažovať až 
neskôr. 

Zuzana JÁGERČÍKOVÁ, 
odbor riadenia akosti
- Prostredníctvom kolegýň som 
sa dozvedela o tejto výhode. 
Poukážky som využila na elek-
troliečbu chrbtice. Po štyroch 
procedúrach ma čaká ešte jed-

na a v budúcnosti by som rada, ak sa ešte bude 
dať, skúsila aj iný typ rehabilitácie. 

*anketa* anketa*anketa* 

Sedavé zamestnanie, jednostranná 
záťaž, choroby a úrazy spôsobujú, že 
ľudí s problémami pohybového apa-
rátu neustále pribúda. Aj to je dôvod, 
prečo bol v novembri minulého roka 
rozšírený sociálny program Železiarní 
Podbrezová o  bezplatnú poukážku 
na rehabilitáciu v spoločnosti ŽP 
Rehabilitácia. V dnešnej ankete sme 
sa opýtali: 

Pýtala sa: V. Kúkolová + foto
Využili ste už tento benefit?

ty a rokujeme o otázkach, ktoré 
majú kľúčový význam  pre Slo-
vensko ako príprava európskeho 
rozpočtu, kde sa nám podarilo na 
roky 2014-2020 vynegociovať pre 
SR 15,3 miliardy eur na ďalší roz-
voj slovenských regiónov a miest, 
ciest, železníc, škôl, podporu ve-
dy a výskumu, rozvoj slovenského 
poľnohospodárstva a iné oblasti. 
Najväčšou výzvou pre súčasnú EK 
bola odpoveď na bezprecedentnú 
hospodársku krízu, počas ktorej 
sme museli prijať viaceré opatrenia 
na záchranu spoločnej európskej 
meny euro. Okrem toho sa nám 
podarilo prijať opatrenia, vďaka 
ktorým majú slovenskí občania 
chránené svoje vklady v bankách 
a ktoré zamedzili odchodu veľkých 
zahraničných fabrík zo Sloven-
ska a tým aj hromadnému prepúš-
ťaniu pracovníkov.
  Dnes môžeme s úľavou skonšta-
tovať, že s uvedenými nástrahami 
sme sa vysporiadali a eurozóna 
postavená na nových základoch 
postupne prekonáva recesiu. Hos-
podárska kríza bola spojená aj s 
tlakom na šetrenie v administratíve. 
Na reštriktívne opatrenia na národ-
nej úrovni som reagoval prijatím 
reformy administratívneho rozpoč-
tu a úpravou pracovno-právnych 
predpisov pre všetkých pracovní-
kov  európskych inštitúcií. To sa v 
praxi prejavilo predĺžením týžden-
ného pracovného času na 40 ho-

dín, zvýšením dôchodkového veku 
na 66 rokov a celkovým znížením 
celkového počtu zamestnancov eu-
rópskych inštitúcií o 5 percent. Táto 
zmena prinesie do roku 2020 úspo-
ru vo výške 5,8 miliardy eur.
  Veľmi dobre viem, ako citlivo ľudia 
na Slovensku vnímajú prácu lobis-
tov. Ďalšou aktivitou súvisiacou s 
mojím portfóliom v uplynulých 4 
rokoch bolo zavedenie do praxe 
najrozsiahlejšieho registra lobistov, 
v ktorom je v súčasnosti zaregistro-
vaných viac než 6 000 podnikateľ-
ských, mimovládnych, regionálnych 
a záujmových subjektov a združení, 
pre ktoré pracuje viac než 30 000 
jednotlivcov - lobistov.
Čo by ste odkázali Slovákom v 
súvislosti s blížiacimi sa voľbami 
do Európskeho parlamentu?
  - V prvom rade by som chcel slo-
venským občanom odkázať a po-
prosiť ich, aby 24. mája prišli k 
volebným urnám. Tiež by som 
ich chcel vyzvať, aby svojím roz-
hodnutím prispeli k víťazstvu pro-
európskych politických strán ako 
SMER-SD. EÚ sa dnes nachádza 
na dôležitej križovatke a rozhoduje 
sa o tom, či v nadchádzajúcom 
období ostane otvorená, slobodná, 
solidárna a tolerantná, bez hranič-
ných kontrol a s jednotnou európ-
skou menou – alebo či v jej vnútri 
zvíťazia euroskeptické sily, ktoré 
máme aj na Slovensku a ktoré 
chcú vrátiť späť bariéry, hranice, 
obmedziť možnosti štúdia a práce v 

S podpredsedom Európskej komisie 
Marošom Šefčovičom na aktuálnu tému:
(Dokončenie z 1. str.) zahraničí a zaradiť Slovákov medzi 

občanov 2. kategórie.
  Budúcnosť Slovenska je jed-
noznačne spätá s Európskou 
úniou. Väčšina slovenskej legisla-
tívy má základ v európskej právnej 
úprave,  85 percent slovenského 
exportu smeruje na európske trhy a 
75 percent investícií na Slovensku 
pochádza z európskych fondov. 
Platíme eurom, ktoré je považova-
né za druhú najdôležitejšiu svetovú 
menu. Okrem toho vďaka enormnej 
investícii, ktorá na Slovensko pri-
chádza (už druhýkrát) v podobe 
európskych fondov na roky 2014 
- 2020 vo výške 15,3 miliárd eur, 
Slovensko bude mať v nadchá-
dzajúcich rokoch možnosť aktívne 
pracovať na posilnení svojho hos-
podárskeho postavenia a zlepšení 
životnej úrovne slovenských obča-
nov. Zatiaľ čo po revolúcii sme sa 
z hľadiska životnej úrovne porov-
návali s Ukrajinou, dnes môžeme 
skonštatovať, že sme predbehli 
svojich severných a južných suse-
dov, dobehli Českú republiku a z 
regiónu sa najčastejšie porovnáva-
me s Rakúskom. Na to, aby sme v 
tomto trende úspešne pokračovali 
je potrebné, aby našu krajinu v Eu-
rópskom parlamente reprezentovali 
kompetentní a spoľahliví zástupco-
via s podporou občanov a so silným 
demokratickým mandátom. Tí budú 
totiž bojovať nielen o slovenské 
záujmy, ale aj o modernú Európu a 
jej miesto v globalizovanom svete.
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S Ing. Martinom DOMOVCOM, asistentom výrobného riaditeľa:

   Po tom, ako spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. 
úspešne obhájila pri dohľadovom audite SGS 
Slovakia s.r.o. certifikáty  ISO 9001:2008 – riade-
nie kvality a ISO 14001:2004 – environmentálny 

Úspešné audity

Ospravedlnenie
V článku: „Z dnešného pohľadu niet dôvo-
dy na negatívne predpovede“ zapracoval 
tlačiarenský škriatok. Správne znenie vety 
v treťom stĺpci: Pre druhý štvrťrok máme potvr-
dené objednávky v komodite valcovaných rúr 
z kotlových akostí pre energetiku a obchodní 
predajcovia, kde je základná akosť materiálu 
dominantná, nesignalizujú pokles v objeme 
objednávok. Red.

Štvrťrok vo výrobeZ pohľadu plnenia výrobných 
úloh, môžem hodnotiť prvý štvrť-
rok 2014 ako úspešný.  

Výroba v oceliarni bola od za-
čiatku roku 2014 ovplyvnená 
optimalizovaním parametrov 
odlievania v novom zariadení 
na plynulé odlievanie (ZPO). 
V priebehu uplynulých troch me-
siacov sme v spolupráci s do-
dávateľom nového ZPO firmou 
Danieli, realizovali množstvo 
technologických zmien. Pre ilu-
stráciu spomeniem len najdôle-
žitejšie - úpravu množstva vody 
v primárnom a sekundárnom 
okruhu chladenia, zmenu ty-
pu trysiek v primárnom okruhu 
chladenia, úpravu parametrov 
elektromagnetického miešania, 
zmenu parametrov hydraulic-
kého oscilátora, skúšky liacich 
práškov a skúšky rôznych rých-
lostí liatia v závislostí od formátu 
a akostí. Všetky tieto zmeny 
mali jediný cieľ – zvýšiť kvalitu 
našej ocele, zvýšiť kvalitu na-
šich rúr a tým znížiť náklady na 
ich výrobu. Z dnešného pohľadu 
môžem konštatovať, že trend 
zlepšovania kvalitatívnych vý-
sledkov je pozitívny. Ďalšie zlep-
šenie by malo nastať po úprave 
tvaru vstupného polotovaru pre 
valcovňu rúr. Prvá tavba kvadrá-
tu 205 milimetrov, so zväčšeným 
rádiusom na hranách, by mala 
byť vyrobená koncom apríla. 
Z pohľadu plnenia objemu vý-
roby v oceliarni finančný plán 
splníme zhruba na 96 percent.

   Vo valcovni rúr sme za prvé 
tri mesiace tohto roka objemový 
plán výroby splnili na vyše 99 
percent. Objem výroby valco-
vaných rúr na predaj plníme na 
100 percent, v miernom sklze 

sme v plnení objemu 
výroby vstupných po-
lotovarov pre výrobu 
presných rúr, ktorý 
sme nesplnili o 2 per-
centá. Naopak, výraz-
ne prekračujeme ob-
jem výroby vstupných 
polotovarov pre výro-
bu oblúkov, ktorý sme prekročili 
o vyše 31 percent. Z pohľadu 
výrobných prestojov sme v pr-
vých troch mesiacoch zazna-
menali pokračovanie problémov 
s ozubenou tyčou pretlačovacej 
stolice, kde sme museli pristúpiť 
k výmene dvoch dielov ozu-
benej tyče. Na konci februára 
sme boli nútení kvôli elektrickej 
poruche motorov na ťahovej 

redukovni prerušiť 
valcovanie malého 
programu. Násled-
kom tejto poruchy 
sme museli v marci 
zaradiť valcovanie 
malého programu na 
dvakrát a tým došlo 
k zníženiu výrobných 

kapacít valcovne rúr.   
V sortimente presných rúr 

ťahaných za studena sme za 
prvé tri mesiace splnili stano-
vený plán výroby na vyše 101 
percent. Z pohľadu rozdelenia 
presných rúr podľa účelu pou-
žitia môžem konštatovať stabil-
ný objem zákaziek vo väčšine 
hlavných výrobkových skupín 
ťahárne rúr - štandardných kon-

štrukčných rúr, presných rúr 
pre automobilový priemysel, 
výmenníkových rúr aj rúr pre 
hydraulické a pneumatické roz-
vody. Naopak, nedarí sa nám 
plniť plánovaný objem výroby 
galvanizovaných rúr. Za prvé 
tri mesiace plán plníme na ne-
celých 81 percent. Z pohľadu 
zvyšovania kvality výrobkov 
považujem za najdôležitejšiu 
akciu spustenie vysokovýkonnej 
brúsky na brúsenie vonkajšieho 
povrchu rúr. Prvú rúru sme obrú-
sili 5. marca 2014 a niečo vyše 
mesiaca od spustenia brúsky 
môžem konštatovať, že zámer, 
s ktorým bola táto investícia 
realizovaná, t. j. zabezpečenie 
zvýšenej kvality vonkajšieho po-

Ilustračné foto A. Nociarová

vrchu rúr skúšaných na ultrazvu-
ku, sa potvrdil. V súčasnosti, 
na základe našich požiadaviek, 
prebieha na brúske príprava 
menších konštrukčných úprav, 
po ich realizácii na začiatku má-
ja by sme mali dosiahnuť plný 
projektovaný výkon brúsenia. 

   V sortimente navarovacích 
oblúkov plánovaný objem vý-
roby výrazne prekračujeme 
o takmer 30 percent. Od začiat-
ku marca sme kvôli zvýšeným 
požiadavkám na výrobu oblúkov 
prešli na výrobu v troch zme-
nách. Podobná situácia je aj 
v sortimente redukcií, výrobný 
plán za prvé tri mesiace prekra-
čujeme o vyše 76 percent.

V prevádzke hutnícka druho-
výroba, v sortimente presných 
delených rúr, prekračujeme 
plánovaný objem o vyše 14 
percent, rovnako prekračuje-
me plánovaný objem výroby aj 
v sortimente hydraulických rúr 
o vyše 7 percent. V sortimente 
zváraných rúr veľkých prieme-
rov prekračujeme plánovaný 
objem výroby o vyše 14 per-
cent, v druhom kvartáli tohto 
roku predpokladáme postupné 
utlmovanie výroby zváraných rúr 
veľkých priemerov.

   Celkovo môžem zhodnotiť 
výsledky prvého kvartálu roku 
2014 ako uspokojivé a chcem 
sa za ich dosiahnutie poďako-
vať všetkým zamestnancom 
výrobného úseku a celej ŽP a.s. 
Verím že v ďalších kvartáloch 
roku 2014 dosiahneme ešte 
lepšie výsledky a na konci roku 
2014 budeme môcť konštatovať 
splnenie zámerov stanovených 
na začiatku roku v obchodnom 
aj finančnom pláne.

systém, absolvovala v marci tohto roku v svojom 
stredisku v Hliníku nad Hronom aj overenie 
súladu systému kvality s Nariadením rady EÚ č. 
333/2011 a Nariadením komisie EÚ č. 715/2013.

   Táto legislatíva Európskej únie umožňuje, aby 
výsledkom spracovania  kovových odpadov nebol 
odpad, ale spoločensky prospešný a požadovaný 
produkt – kovový šrot vysokej kvality.
   Nariadenie rady EÚ č. 333/2011 stanovuje 
kritériá na určenie toho, kedy železný, oceľový a 
hliníkový šrot prestáva byť odpadom. Pre meď a jej 
zliatiny stanovuje tieto kritériá Nariadenie komisie 
EÚ č. 715/2013.
   Akreditovaný orgán posudzovania zhody, spo-
ločnosť SGS Slovakia s.r.o., overil, že systém 
riadenia zavedený v ŽP EKO QELET a.s., spĺňa 
požiadavky definované v týchto legislatívnych 
aktoch EÚ.
   Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. tak, ako jedna z 
prvých na Slovensku bude môcť zákazníkom, ktorí 
o to prejavia záujem, dodávať tovar – vysokokvalit-
ný kovový šrot, s vyhlásením o zhode s uvedenými 
nariadeniami.

Ing. Ivan Schneider, manažér riadenia kvality

Ilustračné foto I. Kardhordová
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Súťažný text č. 7

Futbal patrí k najstarším špor-
tovým hrám v Podbrezovej. 
Prvé písomné zmienky sú 
z roku 1911. Za starou zinkov-
ňou na voľnom priestranstve, 
zo všetkých strán obklopenom 
kanálmi a Hronom, na býva-
lom sklade „kľuchát“ vyrástlo 

Rok 2014 je 70. ročníkom nepretržitého vydávania Podbrezovana. 
Významné jubileum pripadne na 23. december. Dovtedy bude trvať aj 
naša čitateľská súťaž. Dozviete sa v nej mnoho nových zaujímavostí a 
keď budete texty pozorne čítať, nájdete v nich aj odpoveď na otázku. 
Kupón si vystrihnite a vypíšte údaje, aj správnu odpoveď a do de-
siatich dní od vydania pošlite do redakcie. Pravidlá umožňujú použiť 
trikrát náhradný kupón. Na konci bude zaujímavá odmena, ktorá môže 
byť práve vaša. 

prvé futbalové ihrisko. Futbal 
hrávali v Podbrezovej aj v po-
sledných rokoch prvej sveto-
vej vojny len rekreačne. Po 
roku 1920 hra pritiahla desiat-
ky záujemcov a hráčsky káder 
bol široký. Chýbalo im však 
stále ihrisko, poriadny výstroj 
a organizované vedenie. Po 
vzniku robotníckej telovýchov-

nej jednoty v roku 1920 prešlo 
do jej radov aj futbalové muž-
stvo. K zapáleným organizáto-
rom patril Róbert Weber, prvý 
tréner futbalistov po vzniku 
samostatného Športového 
klubu v Podbrezovej v roku 
1921. Predsedom klubu sa 
stal Viktor Helm, pokladník 
v železiarňach a hospodármi 

Súťažná otázka č. 7: 
Kedy podbrezovské A mužstvo postúpilo do II. Slovenskej 
národnej ligy? 

7

bratia Chudíkovci.
   Problémy nastali, keď žele-
ziarne kvôli ďalšej výstavbe 
zrušili ihrisko za zinkovňou. 
Niekoľko nasledujúcich zápa-
sov preto Podbrezovci odo-
hrali v Hnusne a v Hronci. Si-
tuácia bola dosť zlá a tak hrá-
či, ktorí v Podbrezovej nevideli 
ďalšiu perspektívu, odchádza-
li do Brezna. V Podbrezovej 
futbal stagnoval a trvalo to 
až do roku 1930.  Uvažovali 
aj o fúzii s Hornou Lehotou, 
to však nevyšlo. V roku 1933 
sa majiteľ hostinca na Skalici, 
Vojtech Kalický, rozhodol vy-
budovať ihrisko na vlastných 
pozemkoch na svoje náklady. 
Fúziou ŠK Podbrezová s ŠK 
Lopej sa mužstvo výrazne 
posilnilo a záujem o futbal ne-
zvyčajne vzrástol. Aj napriek 
silnej konkurencii sa Podbre-
zovci prebojovali v roku 1936 
do 1. triedy Stredoslovenskej 
futbalovej župy a v roku 1941 
do divízie, v ktorej sa udržali 
až do roku 1949.
    Už v tomto čase reprezen-

tovali Podbrezovú dospelí, 
dorast aj žiaci. Návštevnosť 
zápasov dosahovala okolo 
800 ľudí, čo bolo vzhľadom 
na hustotu obyvateľstva veľ-
mi veľa. Až po roku 1940 sa 
hmotnej a finančnej podpo-
ry futbalistov ujalo vedenie 
podbrezovských železiarní. 
To umožnilo mužstvu hrať vo 
vyššej súťaži. Rast populari-
ty futbalu po druhej svetovej 
vojne sa výrazne odrazil vo 
zvýšení výkonnosti všetkých 
organizovaných mužstiev, 
hlavne zdokonaľovaním tech-
niky. Ťažké bolo dostať sa do 
vyšších súťaží bez dobrého 
materiálneho zázemia a pra-
videlných tréningov. V rokoch 
1948 – 1949, po prekonaní 
ťažkostí, zostúpili do I. A trie-
dy Banskobystrického kraja.  
V roku 1952 do podbrezov-
ských železiarní prišiel no-
vý riaditeľ, Vladimír Šupka, 
čím získalo futbalové muž-
stvo nadšeného fanúšika 
a patróna. Jeho zásluhou sa 
v roku 1952 začala výstavba 
futbalového štadióna, kto-

rá trvala až do roku 1958. 
V tom období futbalový oddiel 
výkonnosťou veľmi nevynikal, 
húževnato bojoval o postup 
do vyššej súťaže. Podarilo sa 
mu to v roku 1959/60 – po-
stúpil do krajských majstrov-
stiev, v ktorých boli tri divízne 
skupiny na Slovensku. Futbal 
v Podbrezovej dosiahol výraz-
né úspechy v šesťdesiatych 
a na prelome sedemdesiatych 
rokov. A - mužstvu sa podarilo 
postúpiť do Národnej ligy, po 
neúspechu v roku 1970 v jar-
nej časti súťaže muselo z nej 
zostúpiť do divízie. Podobný 
osud stihol aj B - družstvo, 
dorastencov, aj žiakov.
   Po dlhých rokoch účinko-
vania futbalového mužstva 
v majstrovstvách Stredoslo-
venského kraja sa A - muž-
stvo pod vedením trénera 
Jozefa Karasa  v roku 1980 
prebojovalo do II. Sloven-
skej národnej ligy. Prípravu 
na ročník 1982 - 83 pozna-
menala nedisciplinovanosť 
niektorých hráčov a oddiel 

bol potrestaný zastavením 
činnosti na tri zápasy. Tento 
incident mal veľký dopad na 
celkové umiestnenie. Od roku 
1983 bolo A- mužstvo opäť 
zaradené do krajskej súťaže.
   Ambície dosahovať vrchol-
né výkony v mužskom futbale 
ustúpili,  preorientovali sa na 
výchovu mládeže. Podbrezová 
si vychovávala vlastný dorast 
v dvoch žiackych a jednom do-
rasteneckom družstve, neskôr 
v jednom žiackom a dvoch 
dorasteneckých družstvách. 
Dorastenecké mužstvá hrali 
v krajskej súťaži (najvyššej 
súťaži hráčov tej vekovej sku-
piny). Žiaci bojovali o postup 
v II. triede majstrovstiev okresu 
a v roku 1983 - 84 z nej postú-
pili do krajskej súťaže a stra-
tou bodu zaostali len o jednu 
priečku za víťaznou Banskou 
Štiavnicou. Úspechy žiakov 
a dorastencov boli veľmi dobré, 
žiaľ málo stabilné. Mnohí ná-
dejní hráči odchádzali do škôl 
a tréneri ťažko formovali nové, 
rovnako výkonné mužstvá. 

Z archívnych podkladov okPodbrezovan z roku 1981
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  Hoci Slovensko sa zdá vo sveto-
vom meradle len ako bezvýznam-
ná bodka, v pomyslenej mape 
schopností, vynaliezavosti, vytrva-
losti a kvality vykonanej práce sa 
môžeme smelo rovnať s veľkými 
národmi. Naši murári, drotári a iní 
remeselníci, ale aj technici a vedci 
ponúkali svoj kumšt po celej Európe, 
Rusku, Severnej a Južnej Ame-
rike a ďalších, až neuveriteľných 
miestach. V osemnástom storočí 
ich v spojených štátoch 
označovali ako Uhorčíci 
(pre pôvod z Horného 
Uhorska) a na trhu práce 
boli veľmi úspešní. 
  Jedným z najúspešnej-
ších Slovákov v USA bol 
Jozef Murgaš priekop-
ník elektrotechniky, a to 
jej najnovšieho odvet-
via – rádiotechniky. Narodil sa 17. 
februára 1864 v Tajove pri Banskej 
Bystrici v maloroľníckej rodine, ktorá 
mu určila kňazské povolanie, hoci 
ho ťahalo k technike. Pre svoje po-
krokové zmýšľanie bol v nemilosti 
cirkevných úradov, a preto privítal 
možnosť odísť roku 1896 do vysťa-
hovaleckej slovenskej baníckej obce 
Wilkes-Barre v Pensylvánii (USA). 
Tam si zriadil na fare laboratórium 
a vo voľných chvíľach sa zaoberal 
rodiacou sa bezdrôtovou telegra-
fiou. V rokoch 1903-1910 
prihlásil na patentovanie 
dvanásť rozličných vy-
nálezov a zdokonalení 
v rádiotelegrafii. Vypra-
coval vlastnú pôvodnú 
sústavu pre praktické 
použitie bezdrôtovej te-
legrafie, ako napríklad 
takzvaný Tón-systém, v 
ktorom namiesto Morseových zna-
čiek používal tóny rozličných výšok. 
Murgaš pre tento systém navrhol 
konštrukciu prijímacích a vysiela-
cích zariadení, v ktorých sa signály 
odlišovali už nie svojou dĺžkou, ale 
frekvenciou. Používal na vysielanie 
dve frekvencie, pričom bodku nahra-
dil vyšším tónom a čiarku nižším. V 
roku 1906 založili vo Philadelphii 
spoločnosť „Universal Aether Co“ 
na praktické využitie Murgašových 
vynálezov. S jej pomocou si vybudo-
val moderné laboratórium a postavil 
vysielaciu a prijímaciu stanicu so 
šesťdesiat metrovými stožiarmi pre 
antény vo Wilkes-Barre a v Scran-
tone. Svoj vynález predviedol na 
verejnej skúške, pri ktorej sa mu 

Kvalita, to je aspekt, ktorý sa skloňuje v každodennom živote. Od nej totiž závisí aj náš úspech. Ing. 
Václav Kortán, špecialista systému riadenia kvality, pripravil sériu článkov, v ktorých sa tejto prob-
lematike venuje od jej začiatkov (a mnohé prvky z minulosti sú veľmi podnetné aj pre súčasnosť):

Seriál
o kvalite

Slovenská kvalita vo svete
podarilo vysielať a zachytiť bezdrô-
tové signály zo vzdialenosti asi 35 
kilometrov. Po tomto prvom triumfe 
však víchrica vážne poškodila obi-
dva stožiare, spoločnosť sa čoskoro 
rozpadla a Murgašove nádeje na 
praktické využitie vynálezov sa roz-
plynuli. Čoskoro vypukla prvá sveto-
vá vojna a americká vláda zakázala 
pokračovať v rádiotelegrafických 
pokusoch. Jozef Murgaš si postupne 
patentoval zariadenie na bezdrôtovú 

telegrafiu, spôsob pre-
nášania správ bezdrôto-
vou telegrafiou, vlnomer, 
elektrický transformátor, 
podzemnú bezdrôtovú 
telegrafiu, zariadenie na 
výrobu elektromagne-
tických vĺn, bezdrôtovú 
telegrafiu, výrobu iskro-
vých frekvencií zo zdroja 

prúdu bez prerušovačov, detektor 
magnetických vĺn, magnetický de-
tektor, prístroj na výrobu elektric-
kých oscilácií, spôsob a zariadenie 
na výrobu elektrických oscilácií zo 
striedavého prúdu. Zomrel vo Wil-
kes-Barre 11. mája 1929. Americká 
tlačová United Press vydala po jeho 
smrti správu: „Rev. Jozef Murgaš bol 
známou osobnosťou, mal zvláštne 
zásluhy o rádiovú telegrafiu. Postavil 
vo Wilkes-Barre iskrovú stanicu ešte 
skôr, ako G. Marconi úplne prepra-

coval svoj vynález.“
  Ďalším úspešným, 
ale takmer neznámym 
Slovákom, bol Štefan 
Anian Jedlík. Patril me-
dzi najväčších priekop-
níkov v oblasti elektro-
techniky v devätnástom 
s t o r o č í  v  E u r ó p e . 
Narodil sa 11. januára 

1800 v Zemnom pri Komárne, v 
chudobnej roľníckej rodine, ktorá 
sa tam prisťahovala z Liptova. Po 
skončení stredoškolského štúdia 
v Trnave a v Bratislave vstúpil do 
rehole v zadunajskom Pannonhal-
me, kde študoval teológiu. Súčasne 
sa zapísal na peštiansku univerzitu 
na matematiku a fyziku. Keď získal 
doktorát filozofie (1822), pôsobil ako 
profesor fyziky na gymnáziu v Rábe 
a neskôr na Kráľovskej akadémii v 
Bratislave, odkiaľ v roku 1840 odišiel 
na peštiansku univerzitu. Už v roku 
1828 zostrojil v Rábe malý pohyblivý 
elektromagnet pre elektrické experi-
menty, čo je v podstate elektromotor. 
Jedlík svoj „motorček“ neuverejnil, a 
tak sa objavmi v tomto smere pre-

slávil M. Faraday, ktorý svoje prá-
ce publikoval o štyri roky neskôr. 
Koncom päťdesiatych rokov stihol 
podobný osud aj jeho základný 
objav elektromagnetických rotácii, 
ktorý sa stal zárodkom elektrického 
dynama. Objav tohto princípu sa 
prisudzuje W. Siemensovi, ktorý 
si ho dal patentovať až roku 1866. 
Náš rodák obohatil vedu a techniku 
desiatkami vynálezov 
(niektoré pramene ich 
uvádzajú dokonca 80), 
ako je elektrické dynamo 
(1859), elektrický rušeň 
(1840), rúrový zberač 
bleskov (1866), reťazo-
vé zapojenie a vybíjanie 
akumulátorov, prístroj na 
rezanie veľmi jemných 
optických mriežok, výroba sódovej 
vody a iné priekopnícke zlepšenia. 
Bol aj autorom učebnice fyziky. 
Pozoruhodný je jeho výrok: „Treba 
pretvoriť sily prírody tam, kde sa 
rodia. S veľkou silou a váhou treba 
napadnúť hmotu, aby sa rozpadla 
na svoje časti.“ Jedlík bol teda pre-
svedčený, že atómy možno rozbí-
jať, hoci vtedy prevládal názor, že 
je nedeliteľný. Na medzinárodnej 
výstave vo Viedni ho medzinárod-
ná porota vyznamenala medailou 
za pokrok. Bol členom Uhorskej 
akadémie vied a mnohých zahra-
ničných vedeckých spoločností. 
Jedlík zomrel ako deväťdesiatšesť 
ročný 2. decembra 1895 v Rábe. 
Základný rozdiel medzi Murgaš-
ovou a Jedlíkovou prácou je, že 
Murgaš každý svoj vynález pa-
tentoval a dostatočne publikoval, 
kým Jedlík si autorské práva na 
svoje vynálezy nezabezpečoval, 
nedostatočne ich publikoval.
  Za jedného z najúspešnejších 
slovenských remeselníkov je po-
važovaný Jozef Holánik – Bakeľ. 
Život tohto rodáka z Dlhého Poľa 
(1863 - 1942) sa začal drotárskym 
krstom, keď ho na lopate pôrodná 
babica vystrčila so slovami „... sve-
tom moje svetom...“, cez otvorené 
okno do zasneženej zimy. Holánik 
sa stal popredným predstaviteľom 
umeleckého spracovania drôtu 
nielen na Slovensku. Ako drotár 
dospel od remeselnej výroby bež-
ných výrobkov k umeleckej výrobe 
z pozláteného a postriebreného 
drôtu, ako boli rozličné misy, vázy, 
košíky, kazety. Stal sa skutočným 
kráľom drôtu. Dokázal, že z drô-
tu, tak ako z iného materiálu, sa 

dajú vyrobiť predmety nezvyčajnej 
krásy. Vo svojej práci spájal vysokú 
zručnosť a zmysel pre precíznosť s 
osobitným estetickým cítením, takže 
jeho výrobky vzbudzovali všeobecný 
obdiv. Drotárstvo na Slovensku kul-
minovalo koncom 19. storočia, keď 
sa v rozličných mestách Európy aj 
iných krajín zakladali drotárske dielne, 
tzv. manufaktúry. Pri dlhopoľských 

drotároch sa dá hovoriť o 
tretej etape drotárstva - o 
umeleckom drotárstve, a 
to práve zásluhou maji-
teľa dielne vo Varšave 
Jozefa Holánika - Bakeľa. 
Do prvej svetovej vojny 
vyrábal drôtené dielka vo 
svojej varšavskej dielni 
na strojoch vlastnej kon-

štrukcie. Zameral sa tak na výrobu 
drôteného úžitkového a okrasného 
tovaru. Po vojne pracoval spolu so 
zaťom Jakubom Šeríkom – Fujakom 
(ktorý bol jeho pokračovateľom a 
žil v rokoch 1907 – 1988) v rodnom 
Dlhom Poli. Jozef Holánik – Bakeľ 
svojimi jemnými, dôvtipnými výrob-
kami ako prvý na svete pozdvihol 
drotárstvo na umenie. Za svoje vý-
robky, charakteristické originálnosťou, 
jemnosťou a precíznosťou, získal na 
svetových výstavách mnoho medailí. 
Vyvinul originálnu technológiu, vychá-
dzajúcu z princípu pletenia prútených 
košíkov. Hustý výplet z vopred upra-
vených, ozdobne spletaných, lisova-
ných, gravírovaných či valcovaných 
mosadzných drôtikov, pripomínal 
šperkársky filigrán. Jeho luxusné 
pozlátené a postriebrené vázy, am-
fory, košíky, misky, šperkovnice, faj-
čiarske súpravy, ktorých funkčnosť 
zabezpečoval sklenou vložkou, získali 
viacero medailí na medzinárodných 
výstavách, okrem iných aj najvyššie 
ocenenie - hlavnú cenu Gran Prémio 
na medzinárodnej priemyselnej a 
poľnohospodárskej výstave v Ríme v 
roku 1911. Okrem tohto ocenenia zís-
kal bronzovú medailu na Umelecko-
priemyselnej výstave hornouhorských 
krajov v Žiline, tri zlaté medaily v Ros-
tove nad Donom a v Ríme a zlatú me-
dailu na Priemyselnej a hospodárskej 
výstave v Nitre. Jozef Holánik – Bakeľ 
je dodnes považovaný za jedného 
z drotárskych kráľov, hoci druhá sve-
tová vojna pochovala v troskách slávu 
slovenského drotárstva. Zostali po nej 
exponáty v múzeách a spomienky na 
nevšedné drotárske osudy. 
  Najvýraznejším fenoménom v rámci 
Slovenska, koncom 19. a začiatkom 

20. storočia, boli murári z oblas-
ti Oravy, Kysúc a hlavne z Lip-
tova. Hoci aj na iných miestach 
Slovenska boli výrazné murárske 
zoskupenia, liptovskú preslávili 
odchody majstrov do zahraničia 
za prácou. „Keď začal pukať ľad 
na Váhu a slnečné lúče začali oži-
vovať liptovskú dolinu, mnoho sto 
liptovských murárov chystalo sa do 
ďalekej cudziny.“ Liptovskí murári 
boli vychýrení široko-ďaleko.
  Z Pešti, alebo až z Viedne pri-
chádzali do Liptova „partafireri“ 
a v celých transportoch najímali 
liptovských murárov do práce. Lip-
tovskí murári pracovali v cudzine 
na najimpozantnejších stavbách.  
Peštiansky parlament na Dunaji 
nestaval nik iný, ako naši chýrni 
liptovskí murári. Aj keď odchádzali 
do cudziny, ostávali verní svojmu 
kroju, svojím zvykom. Nikdy sa ne-
prispôsobovali maďarskému alebo 
nemeckému prostrediu. Mali svoje 
„slovenské“ hostince a krčmy, kde 
ich bolo badať najčastejšie v sobo-
tu alebo v nedeľu. Tu si spoločne 
zaspievali slovenskú pesničku, tu 
spomínali svoj domov. Keď nadi-
šiel november, alebo december 
a objavil sa prvý sneh, zbalili svoj 
„vercajk“,  „špaletu“, „vasrváhu“ 
a „hamrík“ a vracali sa nazad do 
Liptova k svojim. Ich pôsobenie 
charakterizovala vysoká odbornosť 
a značná profesijná špecializácia. 
Z Liptova pochádza aj množstvo 
významných staviteľov. Za zmienku 
stojí najmä Ján Nepomuk - Bobula, 
ktorý sa počas svojho pôsobenia 
v Budapešti stal jedným z najvplyv-
nejších ľudí mesta.
  Slováci majú byť na čo pyšní. Iné 
národy majú kniežatá a kráľov, my 
máme drotárov, murárov a iných 
remeselníkov, vďaka ktorým mnohí 
ľudia vo svete spoznali Slovensko 
dávno predtým, ako sa stalo sa-
mostatným štátom. Všetci úspešní 
Slováci mali jednu základnú spo-
ločnú črtu, pochádzali zo skrom-
ných pomerov a napriek všetkým 
protivenstvám, svoj úspech dosiahli 
cieľavedomou, poctivou a vytrvalou 
prácou.
Zdroje:  
http://www.slovenskivynalezcovia.
webz.cz/index2osbnosti.htm 
http://www.osobnosti.sk/index.ph-
p?os=zivotopis&ID=59314
http://www.obnova.sk/blog/historia-
-murarskeho-remesla-na-slovensku-
-liptovski-murari

Objektív Anny Nociarovej zachytil prípravné práce na rekonštrukciu administra-
tívnej budovy valcovne rúr, ktorá sa začala v polovici apríla. 



  Apríl, máj, a potom september, to sú dva vrcholy, 
kedy sú kliešte v prírode  najaktívnejšie. Tento člán-
konožec sa vyskytuje takmer všade na našom území 
do nadmorskej výšky okolo osemsto metrov a vďaka 
klimatickým zmenám sa šplhá stále vyššie až do 900 
metrov nad morom.  Darí sa mu v listnatých aj zmie-
šaných lesoch, parkoch, lesoparkoch, na cintorínoch, 
dokonca priamo v mestskej zeleni. Výnimkou sú len 
vysokohorské oblasti, obrábané polia a vodné plochy. 
Stále sú pomerne vysokým potenciálnym rizikom 
hlavne v endemických oblastiach (výskyt obmedzený 
na istý kraj, región), kde sú kliešte zamorené vírusom 
kliešťovej encefalitídy. „Banskobystrický kraj 
nepatril medzi takéto oblasti, avšak za ostatné 
roky sa vyskytli v niektorých okresoch  ojedinelé 
prípady ochorení a boli zaznamenané aj menšie  
epidémie prenesené alimentárnou cestou mliečny-
mi výrobkami z mlieka infikovaných zvierat. Nedá 
sa teda  vylúčiť, že aj v tomto kraji  sa v budúcnosti 
potvrdí existencia tzv.  endemickej oblasti. Tí, čo ži-
jú v endemických oblastiach, či majú tam chalupy, 
mali by byť ostražitejší pri pobyte v prírode a v pre-
vencii kliešťovej encefalitídy – jednej z chorôb 
prenášaných kliešťami využiť šancu dať sa zaoč-
kovať aj keď je to na plnú úhradu pacientom. Ani 
v iných krajinách nie je toto očkovanie hradené, 
ľudia ho však nepodceňujú a zaočkovať sa 
dajú. Napríklad v Rakúsku, kde sa takéto 
nakazené kliešte endemicky vyskytujú, je 
zaočkovaných až 80 percent populácie,“ 
konštatuje vedúca odboru epidemiológie 
Banskobystrického Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva (RÚVZ)  MUDr. Avdičová.  
Najoptimálnejšie obdobie na zaočkovanie prvou z 
troch dávok očkovacej látky proti kliešťovej encefalitíde 
bol koniec februára, druhú dávku odborníci odporúčajú 
podať koncom marca, alebo začiatkom apríla, ešte 
pred jarnou aktivitou kliešťov. Tretiu dávku odporúčajú 
podať v septembri. Takéto očkovanie chráni človeka 
pred týmto pomerne vážnym ochorením až päť rokov. 
   Žiaľ kliešťová encefalitída je jediné ochorenie vy-
volané kliešťami, ktorému sa dá očkovaním predísť. 
Ostatné ochorenia spôsobené kliešťami sú preven-
tabilné len tým, že sa po pobyte v prírode, hlavne vo 
vysokej tráve prezeráme, odstránime si kliešte a v 
prípade, že v nejakom inkubačnom čase začneme 
pociťovať príznaky podobné chrípkovým, je potrebné 
vyhľadať lekársku pomoc. Podobne začína aj lymská 
borelióza - prvá fáza je nenápadná, kde je len erytém 
(začervenanie), človek je malátny, ale nemá výrazné 
ťažkosti a môže to aj prehliadnuť. V tomto štádiu je 
toto ochorenie najjednoduchšie liečiteľné, nakoľko 
je borélia veľmi citlivá na celú škálu antibiotík, ktoré 
sa k liečbe používajú. Keď prejde do chronickej fázy, 
prejaví sa neurologickými príznakmi, poškodením 
pohybového aparátu, bolesťou kĺbov, takže potom je 
liečba antibiotikami dlhšia a sú prípady, kedy sa boréliu 

nepodarí zničiť. 
   Pre život tohto živočícha sú domovom hlavne 
trávnaté porasty, pri chôdzi, či ležaní vo vysokej tráve 
dokáže kliešť využiť nestráženú chvíľu a prelezie na 
človeka, pričom sa usadí na ľudskom tele na miestach, 
kde je najjemnejšia koža. Keď kliešť také miesto nájde 
zakliešti sa, pričom spôsobí drobné poranenie. „V 
prvom momente človek necíti nič, pretože kliešť 
miesto vpichu znecitlivie obsahom štiav, ktoré 
vylúči. Prisatie si ani neuvedomíme, až kým si 
náhodne nevšimneme, že ho máme. Kliešť sa dá 
z tela odstrániť pomerne jednoduchým spôsobom. 
Najoptimálnejšie je pinzetou uchopiť jeho ploské 
telo čo najbližšie pri koži a kývavým spôsobom 
ho pomaly uvoľňovať. Potom je potrebné miesto 
vydezinfikovať, pričom najúčinnejší je jódový 
dezinfekčný prípravok. Tieto prípravky ničia vírusy 
a baktérie, ktorými môže byť kliešť nainfikovaný,“ 
stručne popisuje proces odstránenia kliešťa MUDr. 
Avdičová. Dodáva, že endemické oblasti (výskyt 
nakazených kliešťov) sú na Slovensku lokalizované 
predovšetkým pozdĺž brehov rieky Váh. Kým v minu-
losti bola infikovanými kliešťami zamorená len ľavá 
strana Váhu, v 70-tych rokoch minulého storočia sa to 
rozšírilo aj na jeho pravú stranu. Okrem toho možno za 
endemické územie považovať aj juhozápadnú časť 

Slovenska, Nitriansky kraj a hlavne jeho južnejšie 
okresy. Výskyt infikovaných kliešťov sa však za-

znamenáva už aj v oblastiach, kde v minulosti 
nebola potvrdená endemičnosť.  V SR chorob-
nosť na kliešťovú encefalitídu pomaly stúpa, 
v roku 2013  až o 50 percent a celkovo bolo 

zaznamenaných až 162 prípadov ochorení. Tieto majú  
stredne ťažký priebeh a vyžadujú si hospitalizáciu, kto-
rá trvá v priemere dva týždne. V minulom roku stúpol 
aj výskyt lymskej boreliózy a to približne o 30 percent.
   Tak, ako kliešť môže chorobu preniesť okrem 
človeka aj na zvieratá, môže sa od infikovaných 
zvierat aj nakaziť. Nákaze sú vystavené hlavne kozy, 
prípadne ovce, ktoré sa týmto vírusom ľahko nakazia. 
Nemajú zvláštne klinické príznaky, ale vírus kliešťovej 
encefalitídy sa krvou dostáva do mlieka. Kliešťová 
encefalitída sa teda môže preniesť aj pri konzumácii 
mlieka nakazených kôz a výrobkov z tohto mlieka, 
ktoré nie sú dostatočne tepelne opracované. „SR 
patrí medzi krajiny s vysokým výskytom ochorení 
po konzumácii takýchto výrobkov. Slovensko sa 
do dejín histórie kliešťovej encefalitídy zapísalo 
v roku 1950 veľkou epidémiou, keď v Rožňave 
do kravského mlieka pridávali kozie. Kozy boli 
infikované a na kliešťovú encefalitídu ochorelo 
okolo 600 ľudí. Menšie epidémie sa vyskytujú kaž-
dý rok, najčastejšie po konzumácii výrobkov, kde 
bol použitý mix ovčieho a kozieho mlieka, ktoré 
neprešlo dostatočným tepelným spracovaním,“ 
uviedla MUDr. Avdičová. 

M. Tolnayová
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Pondelok
Polievky: kapustová s klobá-
sou, brokolicová dánska, pe-
čivo.
● Bravčové stehno hamburské, 
knedľa ● Morčacie prsia na 
hrášku so šampiňónmi, ryža, 
šalát ● Zemiakovo – bryndzové 
pirohy so slaninou ● Tlačen-
kový šalát, pečivo ● Šéfovský 
šalát ● Plnené rožky tvarohové 
● Celozrnná bageta syrová ● 
Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: prešporská, cesnako-
vá s haluškami, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, 
zemiaková kaša, kompót ● Pl-
nený bravčový závitok, tarho-
ňa, šalát ● Torteliny so šunkou, 
syrová omáčka ● Hydinový 
šalát, pečivo ● Zemiakový pap-
rikáš, uhorkový šalát ● Buchty 
na pare s Nutelou, maková 
posýpka, kakao ● Bageta s pi-
kantným mäsom ● Pečené ka-
čacie stehno, pečivo.

Streda
Polievky: terchovská, rascová 
s vajcom, pečivo.
● Hovädzia roštenka portu-
galská, ryža, šalát ● Pečený 
bôčik s plnkou, kapusta, knedľa 
● Vyprážaný karfiol, zemia-
ky, tatárska omáčka ● Syrové 
tajomstvo, pečivo ● Kuracie 
rezančeky, dusená fazuľka 
s baby mrkvou ● Lievance s 
džemom ● Bageta Gurmán ● 
Mliečny balíček.

Štvrtok
(sviatok)

Polievka: slepačia, pečivo.
● Kuracie stehno na smotane 
s hlivami, cestovina ● Detvian-
ska nátura, opekané zemiaky, 
uhorka.

Piatok
Polievky: furmanská, kelová s 
ryžou, pečivo.
● Hovädzí guľáš maďarský, 
knedľa ● Kuracie prsia prírod-
né, zeleninová ryža, šalát ● 
Vyprážaná treska plnená bro-
kolicou a syrom, zemiaky, šalát 
● Šalát cestovinový s kapiou a 
salámou ● Kuracie stehno na 
záhradnícky spôsob ● Šúľance 
s makom ● Bageta moravská ● 
Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: hŕstková, pečivo.
● Bravčový rezeň s brosky-
ňou a syrom, zemiaky, šalát ● 
Morčacie soté na zelenine, slo-
venská ryža, uhorka ● Bageta 
s kuracím mäsom.

Nedeľa
Polievka: držková, pečivo.
● Hovädzie mäso na korení, 
ryža, šalát ● Bravčové stehno 
na smotane, knedľa ● Bageta 
salámová so šalátom. 

Pondelok
Polievky: údeninová, krupicová 
so zeleninou, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke, 
slovenská ryža, šalát ● Jar-
né kuracie stehno, zemiaky 
● Furmanské halušky ● Šalát 
mrkvový s marhuľami ● Zape-
kaný bravčový rezeň so syrom, 
zeleninová obloha ● Šišky s 
Nutelou ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: hovädzia s pečeňo-
vými haluškami, paradajková, 
pečivo.
● Pečené morčacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ● 
Bravčové na srbský spôsob, 
ryža, šalát ● Važecká pochúť-
ka, zemiakové placky ●  Šalát 
rančerský, pečivo ● Rezance 
s tvarohom, Zakysanka ● Pa-
lacinky s džemom a čokoládou 
● Celozrnná bageta syrová 
● Vyprážané kuracie stehno 
v cestíčku, pečivo.

Streda
Polievky: stupavská zabíjačko-
vá, roľnícka, pečivo.
● Vyprážané čevapčiči, zemia-
ky, šalát ● Kuracie prsia na 
paprike, cestovina ● Údené 
mäso, hrachová kaša, uhorka, 
chlieb ● Šalár Racio, pečivo ● 
Zapekaná ryba so šampiňónmi, 
šalát z červenej kapusty s ku-
kuricou ● Dukátové buchtičky 
s vanilkovým krémom ● Bageta 
moravská  ● Ovocný balíček.

Štvrtok
sviatok

Polievka: zeleninová s rajbanič-
kou, pečivo
● Morčacie prsia plnené Nivou, 
ryža, uhorka ● Hovädzia pe-
čienka sviečková, knedľa. 

Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, bul-
harská,  pečivo.
● Bravčové stehno bratislav-
ské, cestovina ● Vyprážaný 
syr, zemiaky, tatárska omáčka 
● Držky na diabolský spôsob, 
knedľa ● Parížsky šalát, pečivo 
● Pečené zemiaky s paradaj-
kovou omáčkou ● Zemiakové 
knedličky tvarohovo – jahodo-
vé, maková posýpka ● Bageta 
Gurmán● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Hovädzí guľáš debrecínsky, 
knedľa ● Kuracie prsia orientál-
ne, ryža, šalát ●  Bageta Apetito.

Nedeľa
Polievka: hrachová,  pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovi-
na ● Pečené kuracie stehno 
s kapustou, zemiaky ●  Bageta 
šampiňónová so šunkou.

Jedálny lístok
28.4. - 4. 5. 2014

Jedálny lístok
5. - 11. 5. 2014

Skutočné riziko nakazenia kliešťom závisí od mnohých faktorov, ako množstvo baktérií v slinách 
kliešťa, dĺžka prisatia na hostiteľovi, imunitný systém hostiteľa a podobne. Na Slovensku bolo 
vlani zaznamenaných 162 prípadov kliešťovej encefalitídy, z toho v Banskobystrickom kraji 23.

Jeden z dvoch ročných vrcholov
aktivity kliešťa je práve teraz

adené, 
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je 

endemi
Slove
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zn
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Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým 
spolupracovníkom, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s milova-
nou manželkou, mamou, starkou a prasta-
rou mamou

Máriou KALICKOU z Brezna.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP a Poh-
rebnej službe M. Halušku. 

Smútiaca rodina

Dňa 23. apríla uplynulo sedemnásť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, starý a prastarý otec

Július KAZÁR z Dolnej Lehoty.
S láskou spomínajú manželka, dcéry, zaťo-
via, vnúčatá a pravnúčatá

...
Dňa 28. apríla uplynie sedem rokov odvtedy, 
ako nás navždy opustil milovaný syn, man-
žel, otec a starý otec
Ján KÁN – ZLÚKY z Brezna.
S láskou a úctou spomíname
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Poďakovanie

Inzertná služba

Spomienky

Zatiaľ, čo sa naši starší kamaráti, „maturanti“, 19. marca 2014 potili v školských laviciach nad maturitnými testami, my, „veľkí druháci“, sme 
sa zúčastnili exkurzie v pivovare Urpiner v Banskej Bystrici.
  Plní očakávaní sme sa vydali na cestu už o ôsmej hodine rannej spred našej školy, Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová v Lopeji. 
Do pivovaru sme dorazili niečo po pol deviatej. Na začiatku nás sprievodca oboznámil s históriou výroby piva a s históriou samotného pivo-
varu Urpiner. Potom sme postupne prechádzali jednotlivými miestnosťami, v ktorých sme na vlastné oči mohli vidieť technologický postup 
výroby tradičného slovenského piva. Hneď v prvej miestnosti nás ohromili obrovské tanky, kde pivo kvasilo. V tejto miestnosti musí pivo stáť 
4 až 6 týždňov. Potom sme sa premiestnili do pivníc, kde prebieha dokvášanie piva. Tam musí byť oveľa chladnejšie, ako inde. Najväčší 
zážitok sme však mali v miestnosti, kde sa číre prefiltrované pivo plnilo do čistých sklenených fliaš a sudov. V poslednej, najväčšej hale, boli 
už fľaše naplnené a pripravené na odvoz do obchodov. Najviac sa nám páčil zaujímavý výrobný proces a vôňa piva, ktorú sme cítili ešte aj 
doma. Exkurzia bola vydareným spestrením každodenného sedenia v školských laviciach. Ďakujeme! Žiaci SGŽP

Boli sme v Urpineri

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej re-
publiky bolo v roku 2013 v kraji dokončených 1 021 
bytov. V porovnaní s rokom 2012 došlo k zvýšeniu 
počtu dokončených bytov o 179, t.j. o 21 percent. 
Z celkového počtu dokončených bytov v kraji 
prevládali štvorizbové byty, ktoré tvorili 28 percent, 
dvojizbové byty 23 percent, trojizbové, päť a viac 
izbové byty zhodne 17 percent a jednoizbové byty 
a garsónky 16 percent. Priemerná úžitková plocha 
jedného bytu dosiahla 109,7 m2 a priemerná obytná 
plocha 69,1 m2. Z hľadiska vlastníckych vzťahov boli 
dokončené byty v súkromnom sektore (86 percent), 
konkrétne v súkromnom tuzemskom vlastníctve a 
vo vlastníctve územnej samosprávy (14 percent). 
Z územného hľadiska bolo najviac dokončených 
bytov v okresoch Banská Bystrica (353), Zvolen 
(114) a Veľký Krtíš (108). V ostatných okresoch 
kraja bol počet dokončených bytov nižší. V sledo-
vanom období sa v kraji začalo stavať 1 013 bytov. 
Medziročne sa mierne znížil počet začatých bytov 
o 3 a z územného hľadiska byty začali stavať 
prevažne v okresoch Banská Bystrica (243 bytov), 
Detva (141 bytov), Žarnovica (105 bytov) a Zvolen 
(100 bytov). Ku koncu sledovaného obdobia bolo 

Štatistika BYTOVÁ VÝSTAVBA
v kraji rozostavaných 4 609 bytov. V porovnaní 
s rovnakým obdobím roka 2012 došlo k nepatrnému 
zvýšeniu rozostavaných bytov (o 3). Z územného 
hľadiska bolo najviac rozostavaných bytov v okrese 
Banská Bystrica (1 483). 

V okrese Brezno bolo v roku 2013 dokončených 
49 bytov. V porovnaní s rokom 2012 došlo k zní-
ženiu počtu dokončených bytov o 17 jednotiek. 
Medzi dokončenými bytmi prevládali štvorizbové 
byty, tvorili 41 percent, päť a viac izbové byty tvo-
rili 29 percent, trojizbové byty a dvojizbové zhodne 
po 14 percent, a jednoizbové byty a garsónky sa 
podieľali 2 percentami. Priemerná úžitková plocha 
jedného bytu bola 126,5 m2 a priemerná obytná 
plocha 84,5 m2. Z hľadiska vlastníckych vzťahov boli 
dokončené byty v súkromnom sektore, konkrétne 
v súkromnom tuzemskom vlastníctve. V sledo-
vanom období začali v okrese stavať 40 bytov. 
Medziročne došlo k zníženiu počtu začatých bytov 
(o 7). Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese 
rozostavaných 304 bytov. V porovnaní s rokom 2012 
klesol počet rozostavaných bytov o 8 jednotiek. 

Eva Hajová, 
informačný servis ŠÚ BB

Z programu 
Štátnej opery
 10. mája o 18.30 hod. klasická 

opereta Franza Lehára: CÁRO-
VIČ o zakázanej láske cároviča 
Alexeja a tanečnice Sone,
 13. mája o 18.30 hod. lyrická roz-

právková opera Antonína Dvořáka: 
RUSALKA, v troch dejstvách, 
v českom jazyku s titulkami,
 15. mája o 18.30 hod. Umberto 

Giordano: FEDORA (derniéra). 
Tragická láska ruskej kňažnej 
v scenérii Petrohradu a Paríža na 
prelome 19. a 20. storočia. Dielo 
uvádzané v talianskom jazyku so 
slovenskými titulkami,
 17. mája o 18.30 hod. Emmerich 

Kálmán: VOJVODKYŇA Z CHI-
CAGA, opereta o tom, čomu 
všetkému sa dcéra amerického 
milionára priučila v Európe,
 20. mája o 18.30 hod. Georges 

Bizet, Rodion Ščerdin, Dana Din-
ková: CARMEN, tanečné spraco-
vanie svetoznámej opernej drámy. 

Slávnosť sv. Juraja
16. ročník sa uskutoční 

27. apríla od 10. hod. v Lopeji.
Program začína slávnostnou omšou, nasleduje alego-
rický sprievod dobových a ľudových kostýmov, kultúrny 
program umeleckých a folklórnych súborov, tradičný 
ľudový jarmok.
Otvára sa turistická a poľnohospodárska sezóna.
Patrón Lopeja – rytier svätý Juraj starostom okolitých obcí 
a zástupcom poľnohospodárov odovzdá symbolické kľúče 
od nízkotatranských dolín a Slovenského rudohoria.

Aj toto je Veľká noc...  F: súkromný archív

● Predám Škodu Felíciu s LPG, 
rok výroby 2000, cena dohodou. 
Kontakt: 0907 745 483



Pätnásty titul majstra SR

Odštartovali 
Slovenský pohár

  Druhým aprílovým 
víkendom cyklisti 
rozbehli kolotoč pre-
tekov Slovenského 

pohára na ceste aj v teréne. Prvé 
dve kolá v cestnej cyklistike sa 
konali v Suchej nad Parnou. 
Časovka jednotlivcov bola na 
programe 12. apríla. Najlepšie sa 
v nej darilo z našich cyklistov ka-
detovi Tomášovi Kapajčíkovi (5.), 
Šimon Vozár v ktg. Elite obsadil 
16. priečku, Tereza Medveďová 
bola medzi ženami 2. V pretekoch 
jednotlivcov 13. apríla si Tomáš 
Kapajčík vybojoval bronz, Daniel 
Rajčok bol 11., Šimon Vozár (ktg. 
U 23) medzi mužmi obsadil 9. 
miesto a Tereza Medveďová (ktg. 
juniorky) zvíťazila medzi ženami.
  V Turčianskych Tepliciach sa 
13. apríla uskutočnilo prvé kolo 
Slovenského pohára v MTB XCO 
pod názvom Turieckap 2014, 
v ktorom pretekári CK ŽP Šport, 
a.s., obsadili: v ktg. mladších žia-
kov bol 12. Adam Kán, z kadetov 
bol 5. Michal Pagáč, 6. Slavo-
mír Kujan, 7. Samuel Somora 
a 20. Marek Ľuptovčiak. V ktg. 
kadetky bola 6. Erika Glajzová 
6. a z junioriek zvíťazila Nina 
Janušíková .

(PM)
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*futbal*futbal*futbal*futbal*futbal*

Pozývame vás...
26. apríla 

na I. ligový zápas dorastu U19 
o 11. hod. na FŠ vo Valaskej
FO ŽP – 1 FC Tatran Prešov

...
na I. ligový zápas starších žiakov 
U15.U14 o 10. a 12. hod. na FŠ 

v Brezne
FO ŽP – Lokomotíva Zvolen

27. apríla
na zápas IV. ligy o 10.30 hod. 

na FŠ v Brezne
FO ŽP juniori – Baník Š. Bane

1. mája
na I. ligový zápas mladších žia-

kov U13, U12 o 10. a 12. hod. na 
FŠ Podbrezová – Skalica

FO ŽP – Lokomotíva Zvolen
3. mája

na I. ligový zápas mladšieho do-
rastu U17, U16 o 11. a 13.15 hod. 

na FŠ v Brezne
FO ŽP – FC Nitra

Konečné umiestnenie v tabuľ-
kách jednotlivých súťaží v roční-
ku 2013/2014 - Extraliga muži: 1. 
KO ŽP Šport Podbrezová A, 2. KO 
ŽP Šport Podbrezová B. Extraliga 
ženy: 4. KO ŽP Šport Podbrezová. 
1. liga východ: 3. KO ŽP Šport 
Podbrezová C, 9. KO ŽP Šport Pod-
brezová D. Dorastenecká liga: 2. 
KO ŽP Šport Podbrezová. 

Extraliga muži 
KO ŽP A – ŠK Modranka A 8:0 

3951:3531
Zostava a body: Ivan Čech 685, 
Vilmoš Zavarko 681, Bystrík Vadovič 
670, Martin Kozák 666, Róbert Ern-
ješi 620, Milan Tomka 629.
KO ŽP B - Inter Bratislava A 7:1 

3901:3632
Zostava a body: Ondrej Kyselica 
695, Jovan Ćalić 670, Erik Kuna 
660, Tomáš Pašiak 639, Peter Šibal 
630, Tomáš Dilský 607.

Extraliga ženy
KO ŽP – Tatran Sučany 5:1 

2314:2249 

  Posledné kolo kolkárskych ligo-
vých súťaží prinieslo pre družstvo 
Kolkárskeho oddielu ŽP Šport 
plný bodový zisk. A družstvo po-
razilo na domácich dráhach Mod-
ranku 8:0 a pripísalo si na svoje 
konto 15. ligový titul v rade. B tím 
v záverečnom kole vytvoril svoje 
maximum s hodnotou 3901 bo-
dov a v priamom súboji o druhé 
miesto extraligovej tabuľky hlad-
ko porazil Inter Bratislava A  7:1. 
Podobne, ako v minulom roku v 
konečnej tabuľke Extraligy trónia 
na prvých dvoch priečkach tímy 
Podbrezovej. 
  Zostupujúcimi z najvyššej súťaže 
sú Piešťany a Trstená, ktoré nahra-
dia víťazi z 1. líg zo západnej skupi-
ny - Zlaté Klasy a z východu Sučany. 

Zostava a body: Dominika Ska-
lošová 614, Dagmar Kyselicová 
590, Jana Turčanová 557, Kristína 
Diabelková 553.

1. liga muži
KO ŽP C – KK R. Sobota 8:0 

3456:3122
Zostava a body: Pavel Paulečko 
620, Tomáš Dziad 555, Ľuboš Svitek 
597, Radovan Balco striedaný Joze-
fom Petrášom 542, Marek Štefančík 
602, Tomáš Herich 540.

ŠKK Trstená C - KO ŽP D 2:6 
3254:3335

Zostava a body: Juraj Kriváň 590, 
Marek Mihok 562, Daniel Móc 538, 
Pavol Pôbiš 554, Ľuboš Figura 537, 
Ján Poliak 554. 

1. dorastenecká liga
Štvrtý nadstavbový turnaj doraste-
neckej ligy o majstra Slovenska sa 
uskutočnil 13. apríla v Piešťanoch 
s umiestnením tímov: 1. Slavoj Veľ-
ký Šariš (1676), 2. Tatran Sučany 

(1646), 3. MKK Stará Turá (1625), 
4. ŠK Modranka (1624), 5. TKK 
Trenčín (1611), 6. KO ŽP Šport 
Podbrezová 1585. Titul majstra 
SR si vybojoval Slavoj Veľký Šariš 
(28 bodov), striebro obhájil KO ŽP 
Šport Podbrezová (19), 3. bol MKK 
Stará Turá (19), 4. Tatran Sučany 
(17), 5. ŠK Modranka (9), 6. TKK 
Trenčín (8). (kys)

KO ŽP Šport, strieborný tím dorasteneckej ligy, horný rad zľava: tréner 
Ondrej Kyselica, hráči Marek Štefančík, Dagmar Kyselicová, Kristína Dia-
belková, Radoslav Balco, Dominika Kyselicová. Dolný rad zľava: Michaela 
Ďuricová, Michal Babčan, Janka Poliaková. Foto: Martin Kozák

Pätnásty raz za sebou získalo titul majster SR A-mužstvo Kolkárskeho oddielu 
ŽP Šport v zložení – horný rad zľava: tréner Miloš Ponjavič, Róbert Ernješi, 
Martin Kozák, Ivan Čech, Jovan Ćalić, dolný rad zľava: Bystrík Vadovič, 
Tomáš Pašiak, Milan Tomka, Vilmoš Zavarko. Foto: Ondrej Kyselica

II. liga mužov
Partizán Bardejov – FO ŽP 0:0

ŽK: Staš, Berecký - Kochan, Ge-
rec, Gajdošík. Pred 805 divákmi 
rozhodovali: Prešinský - Bobko, 
Súkeníková.
V priebehu zápasu obrany oboch 
družstiev dominovali nad útočnými 
snahami, preto si ani jeden tím vy-
loženú šancu nevytvoril. Až v záve-
rečnej päťminútovke najprv domáci 
z priameho kopu opečiatkovali brvno 
Balážovej brány a na druhej strane 
tutovku po Kochanovej spätnej pri-
hrávke nepremenil Gerec.  R.K.

FO ŽP U13 – MFK Tatran LM 
10:2 (3:2), 

Bol to futbal dvoch odlišných pol-
časov. V prvom nás trápila koncov-
ka, po polčase sa nám už podarilo 
streliť aj góly, čím sme získali pokoj 
na kopačkách a aj radosť z hry. Pri 
zamyslení sa nad príčinou opaku-
júceho sa scenára dvoch odlišných 

V slovenských reprezentač-
ných dresoch nastúpia aj pod-
brezovské futbalové talenty:
● Tomáš GALO v reprezentá-
cii U18, v dňoch 26. apríla až 
2. mája na medzinárodnom 
turnaji SLOVAKIA CUP v Tren-
čianskych Tepliciach, 
● Marek TEŠLÁR, stabilný hráč 
v SR U16, v dňoch 29. apríla 
až 5. mája na medzinárodnom 
turnaji UEFA Development 
v Moldavsku.

polčasov vidím problém v tom, že 
mesiac trénujeme na prírodnej trá-
ve a zápasy hrávame na umelom 
trávniku, alebo je to len v hlavách 
hráčov. Za výkon ďakujem všetkým 
chlapcom, ale zvlášť Ďatkovi, Gaja-
novi, Choutkovi a Švantnerovi

Miroslav Medveď 
FO ŽP U12 - MFK Tatran LM

2:16 (1:7)
Na Skalici sme so súperom prehrali 
vysoko 2:16. Chlapci počas prvého 
polčasu svojou hrou nesklamali, 
snažili sa o pekné futbalové ak-
cie, nechýbala presná prihrávka 
a dostatok šancí. Jediný rozdiel pri 
oboch mužstvách bola kvalita za-
končení a hrubé individuálne chyby 
na našej strane. Hostia svoje šan-
ce s prehľadom premenili, naopak 
našim strelám chýbala razancia a 
presnosť, kde každá končila presne 
brankárovi v náručí. Druhý polčas 
bol kópiou prvého, hostia hrali futbal 
s chuťou a my sme nepremieňali ani 
samostatné nájazdy a to nás ubíjalo 
ešte nižšie.  Patrik Müller

MFK Tatran LM – FO ŽP U15 
0:2 (0:1) 

Od začiatku sa snažili obidve muž-
stvá hrať kombinačne. Súper sa 
dostal do zakončenia strelou z väč-
šej vzdialenosti a po rohovom kope. 
Skóre sa nám podarilo otvoriť po 
peknej strele Vilčekom. Od tohto 
momentu sme dominovali v strede 
ihriska, súpera sme nepustili do 
žiadnej šance. V druhom polčase, 
po peknej akcii Balca, zvýšil skóre 

Vozár. Postupne sme si vytvárali jed-
nu šancu za druhou no bez efektu, 
keď Vilček, Mejri, Babka, Klein svoje 
šance nevyužili. V tomto zápase sme 
podali najlepších jarný výkon.

Mário Auxt 
MFK Tatran LM – FO ŽP U14 

1:3 (1:0)
V úvode domáci zahrali sériu rohov 
a po jednom z nich zazvonilo brvno 
našej brány. Potom prišli naše šan-
ce, ktoré Pustaj ani Jagerčík nevy-
užili. V 16. min. rozohral Tatran z 
polovice ihriska štandardnú situáciu, 
stopéri sa zle zabezpečili a Dvorský 
preloboval brankára Komoru (1:0). 
Hoci sme boli v prvom polčase her-
ne lepší, chýbal nám rýchlejší pre-
chod do útoku a prekvapivá prihráv-
ka za obranu domácich. Naša hra sa 
otočila v druhom polčase. V 37. min. 
našiel kolmou prihrávkou Jagerčík 
Čiefa a ten pohotovo vyrovnal (1:1), 
v 39. min. sme akciu zopakovali a 
vyhrávali 1:2. V 52. min. nádhernou 
strelou Kochana spoza 16-ky, sme 
skóre zvýšili na 1:3. 

Martin Boháčik
FO ŽP U 17 - AS Trenčín 

2:0 (0:0)
Štyri dni po dobre zvládnutom zápa-
se so Žilinou nás čakal ďalší kvalitný 
súper. Našou malou výhodou bolo, 
že súper hral v rovnakom rozostave-
ní a podobným štýlom ako Žilinčania 
a mohli sme sa na to zodpovedne 
pripraviť. V prvom polčase Trenčín 
potvrdil svoje kvality, jeho hráči boli 
aktívni smerom do ofenzívy, dobre 

kombinovali, variabilne si menili 
miesta. Naša hra v defenzíve, až 
na dve výnimky, bola počas celého 
zápasu dobrá. Chlapci boli koncen-
trovaní, zdravo agresívni. Musím 
pochváliť stopérsku dvojicu za dobrú 
organizáciu hry. Smerom do ofen-
zívy sme sa zlepšili až po prestávke. 
Naši hráči sa viac osmelili, začali 
viac veriť a po dvoch utešených 
akciách strelili pekné góly

Marek Bažík

C družstvo v domácom prostredí 
zvíťazilo nad Rimavskou Sobotou 
8:0, hráči D tímu si z Trstenej pri-
viezli výhru 6:2. V extralige žien náš 
tím porazil lídra tabuľky Sučany 5:1 
a Dominika Skalošová si v tomto 
zápase vytvorila osobné maximum 
(614 bodov). Družstvo výkonom 
2314 bodov, bolo len o jeden bod 
za tohtoročným extraligovým maxi-
mom. Dorastenci odohrali posledný 
nadstavbový turnaj o titul majstra 
SR v Piešťanoch, v ktorom obsadili 
posledné 6. miesto, no v celkovom 
poradí 1. dorasteneckej ligy skončili 
na druhom mieste. 
  Najvyšší výkon záverečného kola 
Extraligy mužov a zároveň osobné 
maximum dosiahol Ondrej Kyselica 
(695 bodov). Umiestnenie v najlep-

šej šestke výkonov si vybojovali len 
hráči KO ŽP Šport: Kyselicu (695), 
Čech (685), Zavarko (681), Ćalić 
(670), Vadovič (670) a Kozák (666). 
V 1. lige dosiahol najvyšší výsledok 
Pavol Paulečko (620). Cez šesťsto-
bodovú hranicu sa dostal aj Marek 
Štefančík (602). V Extralige žien si 
v štvorke najlepších výkonov vybo-
jovali umiestnenie Dominika Ska-
lošová (614) a Dagmar Kyselicová 
(590). V dorasteneckej lige dosiahol 
z našich dorastencov najlepší výkon 
Marek Štefančík (560). 

Májový kalendár kolkárov je 
popretkávaný významnými 
podujatiami v Brne. Ako prvý 
sa uskutoční Svetový pohár 
U18 (11. – 13. mája 2014), 
nasledujú XVII. Majstrovstvá 
sveta U23 (13. a 18. mája) a 
18. – 24. mája sa uskutočnia 
Majstrovstvá svetla jednotliv-
cov seniorov. Reprezentačný 
tím mužov bude viesť tréner 
Ondrej Kyselica. 


