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(Pokrač. na str. 2)

Prajeme vám príjemnú dovolenku

Ministra ŽP SR Petra ŽIGU 
sme sa opýtali:
Aké sú vaše dojmy po pre-
hliadke oceliarne? 
   - Teším sa, že tu boli urobené 
veľmi úspešné projekty, ktoré 

Po 23. valnom zhromaždení Železiarní Podbrezová a.s.

Opäť to bol veľmi úspešný rok
   Dvadsiate tretie riadne valné 
zhromaždenie akciovej spoloč-
nosti Železiarne Podbrezová sa 
konalo 22. júna 2015 v Dome 

Dvadsiate tretie valné zhromaždenie objektívom A. Nociarovej

Prihovára sa vám predseda Predstavenstva ŽP a.s. Ing. V. Soták

   Nadviažem na článok z 
predchádzajúceho čísla Pod-
brezovana. Ďakujem vám 
v mene Predstavenstva a Do-
zornej rady ŽP za 
vašu zhovievavosť 
a tolerantný prístup 
pri zvýšenom ruchu 
počas rekonštruk-
cie futbalového šta-
dióna.  Prihováram 
sa vám však aj s 
výzvou.
   Podbrezová je 
obec, ktorá má 
zhruba 4 000 oby-
vateľov. Náš zrekonštruovaný 
futbalový štadión bude mať 
kapacitu okolo 4 065 miest 
na sedenie (keď prirátame 
ihrisko na Skalici, je to spolu 
okolo 4 400 miest). Pred nie-
koľkými týždňami som rokoval 
v Turecku a jeden pán, ktorý 
je futbalovým fanúšikom, keď 
som hovoril o našom futbalo-
vom štadióne, sa ma opýtal, 
či chystáme miesto na sede-
nie pre každého občana našej 
obce. Ja som odpovedal, že 
v podstate áno. A bol by som 
veľmi rád, keby bol náš štadi-
ón na všetkých zápasoch za-
plnený do posledného miesta.
   Za ostatné roky sme v Že-
leziarňach Podbrezová urobili 
niekoľko obrovských investí-
cií. Postavili sme nové konti-

Minister životného prostredia SR Peter Žiga:

„Toto sú projekty, ktoré by mali
využívať európske fondy“

Dňa 25. júna v popoludňajších hodinách navštívil našu spoločnosť minister životného 
prostredia SR Peter Žiga a štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech 
Ferencz. Návštevu privítal predseda Predstavenstva ŽP Vladimír Soták, podpredseda 
predstavenstva Marian Kurčík a členovia predstavenstva Vladimír Soták ml., Mária Niklo-
vá, Ľubor Schwarzbacher a Miloš Dekrét. Spoločného rokovania sa zúčastnil aj predseda 
dozornej rady Ján Banas. Minister a štátny tajomník navštívili aj výrobu, oboznámili sa 
s novým odprášením a zariadením plynulého odlievania ocele v oceliarni. 

Víťazom ôsmeho kola čitateľskej súťaže „O cenu predsedu 
Predstavenstva ŽP“, venovanej 175. výročiu založenia pod-
brezovských železiarní, sa stal Michal Kočický z ťahárne rúr. 
Výhercovi zablahoželal a cenu venoval Jozef Krella, riaditeľ 
ŽP GASTRO servis, s.r.o. Michal konštatoval, že rád súťaží. 
Jednak sa dozvie veľa zaujímavého a jednak je to príležitosť 
na výhru. A to si určite nenechá ujsť aj v budúcnosti.

ok

nuálne odlievanie ocele, od-
prášenie EOP, všetky objekty 
v starom závode vykurujeme 
odpadovým teplom.  Aj hracia 

plocha futbalové-
ho štadióna bude 
vyhrievaná a v bu-
dúcom roku začne-
me s vyhrievaním 
vody v kúpalisku. 
V obci sídlia naše 
dve stredné školy. 
Podbrezová nie je 
obyčajná dedina. 
Je iná, ako väčši-
na na Slovensku. 

Obecné zastupiteľstvo má zo 
strany Železiarní Podbrezová 
a.s. stabilný finančný príjem. 
Ak obec potrebuje pomoc, ŽP 
vždy pomôžu. Naša spoloč-
nosť si v auguste pripomenie 
175. výročie vzniku podbre-
zovských železiarní a to budú 
oslavy, ktorých neodmysliteľ-
nou súčasťou je aj obec Pod-
brezová.
Vážení občania, 
   pri zbežnej prehliadke obce 
mi vadí, že okrem priestorov, 
ktoré patria fabrike, sa nedá 
hovoriť, že z Podbrezovej sála 
čistota a poriadok. Pri pohľa-
de okolo seba nachádzam 
veľmi veľa neupravených, 
zanedbaných priestorov. Ne-
vytýkam to starostovi, ani 

sme podporili aj z operačného 
programu životné prostredie. 
Zrealizovaná bola rekonštruk-
cia odprášenia elektrickej oblú-
kovej pece. Som veľmi rád, že 
odpadové teplo je využívané 

jednak na vykurovanie budov 
a dokonca som sa dnes dozve-
del, že kapacita je dostatočná 
do budúcnosti aj na vykurova-
nie hracej plochy futbalového 

(Pokrač. na str. 2)

kultúry ŽP, za účasti akcionárov 
zastupujúcich 89,57 percenta 
základného imania spoločnosti.
   Po otvorení a schválení or-

gánov valného zhromaždenia 
bola bodom programu zmena 
stanov spoločnosti. Nasledova-
lo vystúpenie predsedu predsta-
venstva Ing. Vladimíra Sotáka, 
ktorý predniesol ročnú správu 
predstavenstva o podnikateľ-
skej činnosti, stave majetku a 
finančnom hospodárení spoloč-
nosti za rok 2014 a informáciu o 
podnikateľskom zámere. Okrem 
iného povedal: „Predstavenstvo 
akciovej spoločnosti Železiarne 
Podbrezová hodnotí výsledky 
hospodárenia za rok 2014 ako 
veľmi úspešné hlavne preto, že 
sme dosiahli dynamiku rastu 
takmer vo všetkých hodnotia-
cich ukazovateľoch. Vykázaný 
čistý zisk podľa medzinárod-
ných účtovných štandardov 
(IFRS) vo výške 7 328 tisíc eur 

(Pokrač. na str. 2)

Minister životného prostredia Peter Žiga s členom predstavenstva Ľuborom Schwarzbacherom pri 
prehliadke oceliarne objektívom A. Nociarovej.

Foto: A. Nociarová
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   Koncoročný nástup žiakov našich súkromných škôl bol sláv-
nostný a umocnila ho prítomnosť zástupkyne zriaďovateľa, 
členky Predstavenstva ŽP a personálnej riaditeľky Ing. Márie 
Niklovej. Tradične sa prítomným pedagógom a študentom priho-
vorila riaditeľka škôl Ing. Anna Pavlusová. V bilancii výsledkov 
dosiahnutých v uplynulom školskom roku vyzdvihla úspechy, 
ktorých nebolo málo, ale upozornila aj na nedostatky niektorých 
jedincov. Okrem iného povedala: „Každoročne porovnávame 
výsledky a môžem konštatovať, že systematickou prácou sú 
stále lepšie. Možnosť vykonávať prax vo výrobe  zriaďovateľa 
je pre vás dobrou prípravou pre život.“
   Najlepší v prospechu, úspešní reprezentanti škôl navonok 
i najaktívnejší v dianí školy boli odmenení. Mária Niklová poďa-
kovala pedagógom, žiakom, i trénerom za dosiahnuté výsledky 
a popriala všetkým pekné prázdniny.

O. Kleinová + foto

Ak je okolo domu poriadok, aj na lavičke vládne pohoda...
F: O. Kleinová

Brány škôl sa zatvorili

obecnému zastupiteľstvu. 
Súčasný starosta sa snaží 
veci riešiť, osobne sa zapája 
do činností spojených so zlep-
šovaním životného prostredia 
Podbrezovej, to však nestačí. 
„Sebelepší“ starosta nemôže 
nahradiť všetkých, ktorí žijú 
v Podbrezovej.  Sú tu strední 
a malí podnikatelia, živnostní-
ci...  Podbrezovcom, tak, ako 
vedeniu železiarní, by malo 
maximálne záležať na tom, 
aby sme z obce urobili jednu 
z najčistejších na Slovensku. 
Je to jednoduché, aj zložité. 
Jednoduché, ak sa na tejto 
myšlienke zhodneme všetci. 
Zložité, keď to necháme na 
starostovi a nepriložíme kaž-
dý v rámci svojich možností 
ruku k dielu. Do Podbrezovej 
od jesene začnú prichádzať  
ľudia z celého Slovenska kvôli 
futbalu. Prečo by sme sa ako 
obec nemohli prezentovať 
poopravovanými budovami, 
vykosenými priestormi, po-
riadkom. Aj pre starších ľudí 
bude radosť žiť, keď budú mať 
okolo seba čisto a poriadok. 
Myslím si, že to by mala byť  
jednoznačná výzva. Tí, ktorí 
ste zamestnancami Železiarní 
Podbrezová, vidíte, že všetky 
priestory, ktoré patria železiar-
ňam, sa snažíme udržiavať v 
maximálnej čistote a poriad-
ku. Poriadok totiž robí priate-
ľov a vychováva ľudí. 
    Keď budete čítať môj prího-
vor, v obci už bude inštalova-
ná vitrína, v ktorej si môžete 

Vážení spolupracovníci,
vážení občania obce Podbrezová

pozrieť neporiadok, ktorý špa-
tí obec. Verím, že sa nad tým 
všetci zamyslíte a ja garan-
tujem, že my k vám budeme 
maximálne ústretoví. Obec 
Podbrezová totiž nereprezen-
tuje len vás, obyvateľov, ale aj 
175 - ročnú fabriku, ktorá je 
zárukou životnej úrovne celé-
ho Horehronia.
    Skôr narodení si pamäta-
jú, že v minulosti boli orga-
nizované brigády a občania 
dokázali spoločne veľmi veľa 
urobiť. Dnes sme to všetko 
opomenuli a akoby sme si ne-
chceli uvedomiť, že poriadok 
a čistotu v obci potrebujeme 
mať aj kvôli svojim deťom a 
svojim vnukom. Určite budete 
s mojím názorom súhlasiť. Ak 
dovolíte, vážení Podbrezovci, 
ale aj zamestnanci ŽP, v Pod-
brezovane zavedieme rubriku, 
v ktorej vás budeme informo-
vať, čo bolo za dva týždne v 
obci urobené, prípadne čo ne-
bolo urobené. Niekto sa môže 
pozastaviť na tým, prečo vo 
firemných novinách. Preto, že 
poriadok a čistota vychováva 
a fabrika každoročne dáva 
obci finančné prostriedky, 
časť ktorých môže byť využitá 
na skvalitňovanie životného 
prostredia. Ak sa nám to po-
darí, všetci sa budeme tešiť 
a pre mnohé dediny sa stane-
me pozitívnym príkladom.

Ing. Vladimír Soták,
predseda Predstavenstva 

a generálny riaditeľ ŽP

(Dokonč. zo str. 1)

Po 23. valnom zhromaždení Železiarní Podbrezová a.s.

Opäť to bol veľmi úspešný rok
pozostáva hlavne z prekroče-
nia plánovaného prevádzko-
vého zisku, ktorý sme dosiahli 
úsporou nákladov materiálo-
vej a energetickej spotreby. V 
roku 2014 sme vyrobili celko-
vo 350 527 ton ocele, čo je v 
porovnaní s predchádzajúcim 
rokom o 23 156 ton viac. Z vy-
robeného množstva sme použili 
na vlastnú výrobu oceľových rúr 
249 350 ton a 101 177 ton sme 
odpredali externým odberate-
ľom. Zavedených bolo množ-
stvo technologických zmien, 
najpodstatnejšou bola úprava 
tvaru vstupného polotovaru pre 
valcovňu rúr na formát kvadrátu 
205 milimetrov s rádiusom 40 
milimetrov, čo prinieslo výrazné 
zníženie nepodarkov a to nielen 
vo valcovni rúr, ale aj v ťahárni 
rúr. Modernizácia kontinuálneho 
odlievania sa prejavila v znížení 
prestojov, čo potvrdzuje vysokú 
spoľahlivosť novej technológie. 
V októbri sme vďaka tomu do-
siahli rekordnú mesačnú výro-
bu 34 472 ton ocele. V oblasti 
energetiky bolo na odpadové 
teplo zapojených ďalších osem 
budov. Jednou z najvýznam-
nejších investičných akcií roku 
2014  bola rekonštrukcia so-
ciálnej budovy valcovne rúr.“ 
Predseda predstavenstva v sú-
vislosti s hodnotením výskumu 
a vývoja v našej spoločnosti, 
na čo bolo v hodnotenom roku 
vynaložených 703 tisíc eur, kon-
štatoval, že SAV nerobí apliko-
vaný výskum a náš výskumný 
ústav je jediný, ktorý sa venuje 
problematike ocele.  Vo  vý-

(Dokonč. zo str. 1) ročnej správe predseda pred-
stavenstva zhodnotil výsledky 
dosiahnuté aj v jednotlivých 
dcérskych spoločnostiach a 
oboznámil prítomných s podni-
kateľským zámerom na nasle-
dujúce obdobie. V závere po-
vedal: „Vďaka vysokej flexibilite 
sú Železiarne Podbrezová stále 
pripravené dynamicky reagovať 
na nové podnikateľské príleži-
tosti. Predstavenstvo Železiarní 
Podbrezová a.s. vyslovuje po-
ďakovanie a uznanie všetkým 
spolupracovníkom, bez ktorých 
by nebolo možné dosiahnuť 
prezentované výsledky. Ďaku-
jeme všetkým dodávateľom, od-
berateľom, bankovým domom, 
finančným inštitúciám i ostat-
ným partnerom za spoluprácu a 
želáme si, aby sa naše vzájom-
né vzťahy aj naďalej úspešne 
rozvíjali.“
   Predseda Dozornej rady ŽP 
Ing. Ján Banas v správe o čin-
nosti konštatoval, že: „...podni-
kateľská činnosť spoločnosti sa 
uskutočňuje v súlade s právny-
mi predpismi, stanovami a po-
kynmi valného zhromaždenia.“ 
Podpredseda predstavenstva 
Ing. Marian Kurčík predniesol 
návrhy na schválenie individu-
álnej a konsolidovanej účtovnej 
závierky, ktoré boli zostavené k 
31. decembru 2014, návrh na 
výplatu dividend a tantiém z ne-
rozdeleného zisku minulých ro-
kov a návrh rozdelenia výsled-
ku hospodárenia za rok 2014. 
Všetky návrhy boli akcionármi 
schválené. 
   Ďalším bodom rokovania bolo 
vzdanie sa funkcie členov Pred-

stavenstva Železiarní Podbre-
zová a.s. Ing. Vladimíra Zvaríka 
a Ing. Ľudovíta Ihringa, ktorým 
predseda predstavenstva poďa-
koval za ich dlhoročnú činnosť. 
Vo voľbách do Predstaven-
stva  ŽP boli zvolení noví čle-
novia,Ing. Vladimír Soták ml., 
ktorý odstúpil z funkcie člena 
Dozornej rady ŽP a Ing. Miloš 
Dekrét, výrobný riaditeľ ŽP a.s. 
Nasledovali voľby do Dozornej 
rady ŽP, ktorá sa v zmysle v 
úvode schválenej zmeny stanov 
spoločnosti stáva deväťčlen-
nou. Novými členmi dozornej 
rady sa stali Ing. Ľudovít Ihring, 
Ing. Vladimír Zvarík a Ing. To-
máš Ihring. Deviaty člen by mal 
byť zvolený z radov zamestnan-
cov Železiarní Podbrezová a.s.
   Cieľom 23. valného zhro-
maždenia  akcionárov ŽP bolo 
schválenie výročnej správy 
predstavenstva o podnikateľ-
skej činnosti, stave majetku a 
finančnom hospodárení spoloč-
nosti za rok 2014 a informácie o 
podnikateľskom zámere, schvá-
lenie individuálnej a konsolido-
vanej účtovnej závierky a rozde-
lenia výsledku hospodárenia za 
rok 2014. Odsúhlasená bola aj 
zmena stanov spoločnosti a boli 
uskutočnené voľby členov pred-
stavenstva a dozornej rady spo-
ločnosti. Valné zhromaždenie 
schválilo pre rok 2015 audítora 
na overenie účtovnej závierky, 
ktorým bude opäť Deloitte Au-
dit s.r.o. Valné zhromaždenie 
schválilo aj vyplatenie dividend 
v sume 2 eurá  na jednu akciu z 
nerozdeleného zisku z minulých 
rokov.                      O. Kleinová

Minister životného prostredia SR Peter Žiga:

„Toto sú projekty, ktoré by mali
využívať európske fondy“

(Dokonč. zo str. 1)

štadióna a kúpaliska. Toto sú 
presne projekty, ktoré by mali 
využívať európske fondy. To 
znamená podporiť energetickú 
efektívnosť, znižovanie emisií 
či už CO2 alebo aj pevných lá-
tok a takto využívať peniaze v 
regiónoch aj do budúcnosti.
Čo bolo predmetom vášho 

dnešného stretnutia s Pred-
stavenstvom ŽP?
   - So štátnym tajomníkom sme 
sa prišli pozrieť na fabriku, pre-
tože nielen v rámci podpory eu-
rópskych fondov, ale aj v rámci 
tvorby legislatívy spolupracuje-
me so Železiarňami Podbrezo-
vá. Tak to  bolo aj pri zákone 
o odpadoch či iných zákonoch, 

ktoré sme buď konzultovali, 
alebo spoločne pripravovali. 
Pri tvorbe legislatívy sa radíme 
s podnikateľským priestorom. 
Sme totiž presvedčení, že to 
je priestor, pre ktorý zákony 
vyrábame, aby sme udržiavali 
pracovné miesta a podporili 
domácich výrobcov.

O. Kleinová
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- Spoločnosť ŽP informatika s.r.o., 
podobne ako väčšina IT firiem pô-
sobiacich na Slovensku, dlhodo-
bo zápasí so získavaním nových 
kvalifikovaných IT špecialistov s 
požadovanou praxou. Naše úsilie 
zamerané na spoluprácu s vyso-
kými školami neprinieslo očakáva-
né výsledky. Z uvedeného dôvodu 
sme sa po dohode s vedením Súk-
romného gymnázia ŽP a Súkrom-
nej strednej odbornej školy hut-
níckej ŽP rozhodli sústrediť naše 
aktivity na propagáciu a zvládnutie 
programovania študentmi uvede-

Súťaž medzi zmenami – centrálna údržba

Zainteresovaná by mala byť aj obsluha
Kľúčovými oblasťami tvoriacimi kritériá súťaže medzi zmenami sú kvalita, výsledky hospo-
dárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie. Súťažia pracovníci kategórie 
„R“ z valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, oceliarne,  druhovýroby, centrálnej údržby, 
energetiky, dopravy a z odboru riadenia kvality. Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v cen-
trálnej údržbe sme sa opýtali Ing. Ladislava Bizuba, vedúceho ekonomického oddelenia:

Ako pokračovala súťaž medzi 
zmenami v minulom roku?
   - Tak ako v predchádzajúcich 
rokoch, aj v minulom boli hlavnými 
ukazovateľmi v súťaži medzi zme-
nami poruchovosť na výrobných 
zariadeniach, dodržiavanie zásad 
bezpečnosti pri práci a pracovná 
úrazovosť.
Došlo aj k nejakým zmenám v kri-
tériách hodnotenia?
   - Kritéria súťaže ostali nezmene-
né. Záleží aj na jednotlivých maj-
stroch, aký dôraz kladú na dodr-
žiavanie zásad bezpečnosti práce, 
poriadku na pracovisku a na kvalitu 
vykonávaných opráv výrobných za-
riadení. 
Aj vo štvrtom ročníku ste zazna-

Zmena D vo Vvr, zľava: Ján Giertl, Peter Kajčík, Peter Daxner, Peter Kleskeň, 
Radoslav Vojtek, Ivan Jagerčík, Martin Šucháň objektívom A. Nociarovej

Zmena B vo Vt, zľava: Juraj Spišiak, Miroslav Kukučka, Peter Libica, Milan 
Greguš, Ján Giertl, Michal Medveď objektívom I. Kardhordovej

menali pozitívny vplyv 
súťaže na výsledky hos-
podárenia prevádzkar-
ne?
   - Veľké výpadky pri dlho-
dobej práceneschopnosti a 
čerpaní dovolenky počas 
roku spôsobujú prelínanie 
zamestnancov medzi zmenami pri 
zastupovaní z iných zmien. Tento 

jav môže čiastočne ovplyv-
ňovať aj výsledky tejto sú-
ťaže. Kvalitným vykona-
ním opráv a neprekračo-
vaním limitu poruchovosti 
technologických zariadení 
v jednotlivých výrobných 
prevádzkarňach, priamo 

ovplyvňujeme ich hospodárenie. 
Predstavíte nám aktuálneho víťa-

za súťaže za rok 2014?
   - Nakoľko výrobné prevádzkarne 
valcovňa bezšvíkových rúr, ocelia-
reň a ťaháreň rúr majú rozdielne 
technologické zariadenia, tak aj 
vyhodnotenie plnenia kritérií bolo 
robené podľa jednotlivých prevádz-
karní. V minulom roku sa víťazom 
stala v prevádzkovej strojnej údrž-
be a elektroúdržbe vo valcovni rúr 

- zmena D, v oceliarni - zmena D a 
v ťahárni rúr - zmena B.
Čo by ste na základe doterajších 
poznatkov a skúseností v súťaži 
chceli zmeniť?
   - Veľké percento porúch a pre-
stojov spôsobuje  neudržiavanie 
výrobných zariadení v čistom stave 
(zanesenie pilinami, šponou, okuja-
mi, prachom a inými nečistotami). 
Bolo by potrebné zainteresovať v 
súťaži medzi zmenami aj zamest-
nancov, ktorí sa podieľajú na obslu-
he týchto zariadení, nielen na ich 
oprave.

O. K.

O prvých poznatkoch zo spolupráce so súkromnými školami ŽP

Pomáhajú im otvárať dvere pre ďalšie uplatnenie
   Vyhodnotenie ročníka záujmového JAVA krúžku študentov našich škôl sa uskutočnilo 25. júna 
2015 v školiacich priestoroch spoločnosti ŽP Informatika s.r.o., za prítomnosti Ing. Jána Gaboňa, 
Mgr. Ľubora Havlíčka  a Ing. Ivana Štubňu.  O tom, s akým zámerom pripravovali uvedenú aktivitu 
a o priebehu prvého ročníka nás informoval Ing. Ján Gaboň, generálny riaditeľ ŽP Informatika:

Mgr. Ľ. Havliček blahoželá D. Jackovi. V pozadí Ing. J. 
Gaboň, gen. riad. ŽP Informatika. Foto: I. Kardhordová

ných stredných škôl formou zá-
ujmových krúžkov. Ich cieľom je 
nielen odborná praktická príprava 
študentov na ďalšie pokračovanie 
v štúdiu na vysokej škole, ale aj 
ambícia ich prípravy na následné 
zamestnanie v našej spoločnosti.    
   V dňoch  od 9. apríla do  25. 
júna 2015 sa v našej  spoločnosti,  
pod vedením školiteľa Mgr. Ľubo-
ra Havlíčka uskutočnil prvý ročník 
záujmového programátorského 
krúžku pre študentov prvého až 
štvrtého ročníka. Hlavným cieľom 
záujmového krúžku bolo rozšíriť 

vedomosti študentov o znalosti v 
objektovo orientovanom progra-
movacom jazyku JAVA, ktorý je 
nosným programovacím jazykom 
pri tvorbe aplikácií pre spoločnos-
ti ŽP GROUP. Počas výučby sa 
študenti naučili zvládať vývojový 
programátorský nástroj Eclipse, 
ako aj základné pojmy, princípy 
a  prvky jazyka JAVA. Po ukon-
čení výučby študenti absolvovali 
výstupný test, v ktorom museli 
preukázať získané vedomosti 
pri riešení konkrétnej prípadovej 
štúdie. Výstupný test úspešne 

absolvovalo desať 
študentov, ktorí zís-
kali certifikát o ab-
solvovaní školenia. 
Najlepším piatim 
riešiteľom - An-
drejovi Šmidákovi, 
Natálii Révészovej, 
Danielovi Jackovi, 
Patrikovi Leškovi a 
Jakubovi Poppero-
vi, bola odovzdaná 
motivačná finančná 
odmena.
V tomto školskom 
roku to nebola je-
diná aktivitu vašej spoločnosti v 
súkromných školách ŽP. 
- V priebehu školského roka pre-

biehala aj Cisco akadémia, ktorej 
cieľom bolo zaškoliť  študentov do 
základov sieťových technológii, 
naučiť ich ako pracujú počítačové 
siete, aké protokoly sa používajú 
pri komunikácii medzi pracovnou 
stanicou a serverom, aké tech-
nológie sa používajú na prenos 
dát a pod. Akadémia sa konala 
v rámci základnej výučby gymná-
zia a vyučovali ju lektori z našej 
spoločnosti - Ing. Róbert Gre-
schner a Stanislav Žabka. Absol-
venti akadémie po zvládnutí testov 
získali Cisco certifikát a podobne,  
ako u programátorov,  aj tu trom 
najlepším „sieťarom“ – Gabriele 
Turňovej, Simone Hiadlovskej a 
Adamovi Kvietkovi boli odovzdané 
finančné odmeny. Absolventom 
akadémie sa otvárajú dvere pre 
ďalšie uplatnenie v oblasti sieťo-
vých technológií prioritne u jed-
ného z najväčších výrobcov sieťo-
vých technológii firme Cisco.

V. Kúkolová

SPLNIL KRÚŽOK JAVA VAŠE OČAKÁVANIA?

Natália RÉVÉSZOVÁ, II.H, 
SG
- Som spokojná s účasťou 
v krúžku. Predovšetkým 
som získala veľa skúse-
ností, pomohlo mi to roz-
víjať svoje programovacie 
schopnosti a získala som 
aj nejaké praktické skúse-
nosti.

Jakub POPPER, IV.C,
SSOŠH
- Áno, aj kolektív bol perfekt-
ný. Prišiel som sem cielene, 
v JAVE robím dlhšie, skúšal 
som programovať aj hry. 
Získali sme veľa programá-
torskej logiky, skúseností, v 
čom chcem aj naďalej po-
kračovať.

Daniel JACKO, I.C,
SSOŠH
- Nadobudol som väčší roz-
hľad. Absolvovanie krúžku 
je pre mňa príležitosťou 
zlepšiť sa v programovaní, 
ktoré beriem ako súčasť 
budúceho života a po vyso-
kej škole by som chcel robiť 
v oblasti IT.

Andrej ŠMIDÁK, IV.C,
SSOŠH
- Nečakal som, že v tak krát-
kom čase, získame toľko 
poznatkov. Osnova bola ná-
ročná, prekvapujúco všetko 
fungovalo na vysokej úrovni. 
Motiváciou boli získané ve-
domosti, ale potešil nás aj 
finančný príspevok.

Patrik LEŠKO, II.H,
SG
- S ohľadom na počet hodín 
bol kurz prekvapivo úspeš-
ný, zostrojili sme aj jedno-
duchý program, čo svedčí 
o dobrej príprave osnovy, 
ale aj domácej práci. Zdo-
konaľovaniu v oblasti IT sa 
chcem venovať aj naďalej.
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V RETROSPEKTÍVE

O cenu predsedu Predstavenstva ŽP a.s.
Správna odpoveď  deviateho kola znie: Rodina Hlásniková bola 
vyhlásená za najpočetnejšiu rodinu železiarov v roku 2000. Vý-
hercom sa stáva Ing. Jozef HIĽOVSKÝ z energetiky, ktorému 
blahoželáme a prosíme, aby si telefonicky dohodol v redakcii 
(2711, 2714) prebratie ceny, ktorú mu venuje Ing. Anna Ková-
čová, riaditeľka ZANININI Slovakia, s.r.o.

l Čitateľská súťaž l čitateľská súťaž l

Otázka 10. kola
Kedy bola z osady vytvorená samostatná obec Podbre-
zová?
Odpovede zasielajte do desiatich dní od vyjdenia tohto čísla 
Podbrezovana do redakcie novín.
...................................................................................................
...................................................................................................
Meno a priezvisko: ....................................................................
...................................................................................................
Prevádzkareň, útvar: .................................................................
...................................................................................................

Kupón č. 10

   V rubrike venovanej 175. 
výročiu založenia podbre-
zovských železiarní sa za-
oberáme aj zaujímavosťa-
mi z histórie. Keďže obec 
Podbrezová vznikla kedysi 
ako osada pri fabrike, vy-
brali sme z historických 
dokumentov, ktoré spra-
coval Ing. Július Starke na 
túto tému: 
   Stanovenie polohy nového 
železiarskeho závodu v neo-
bývanom údolí pod vrchom 
Brezová v prvej polovici 19. 
storočia nebolo náhodné. 
Vyplynulo z požiadaviek na 
možnosť získania dostatoč-
ne veľkej vodnej energie na 
pohon strojných zariadení 
a na prísun dreva, ako pa-
liva na technologické ohre-
vy. Obidve požiadavky bolo 
možné splniť využitím rieky 
Hron a vybudovaním hrá-
dze na Štiavničke. Výstavba 
železiarní v danej lokalite si 
vynútila okrem budovania 
priemyselných objektov aj 
výstavbu potrebných ubyto-
vacích zariadení pre robot-
níkov, podúradníkov a úrad-
níkov. Takto bola popri bu-
dovaní fabriky po roku 1840 
postupne budovaná aj osa-
da, ktorej obyvateľstvo tvorili 
zamestnanci  železiarní.
   Keďže nová lokalita pod 
vrchom Brezová nebola 
dovtedy obývaná, nebola 
ani pomenovaná. Vzhľadom 
na to, že vznikala pod vr-
chom Brezová, obyvatelia ju 
pomenovali Podbrezová. V 
ďalších rokoch pokračovala 
výstavba bytových kolónií a 
objektov občianskej vybave-
nosti a postupne sa zvyšoval 
počet obyvateľov. Osada 
bola postupne napojená na 
poštovú a telegrafnú sieť. 
Bola v nej zriadená lekárska 
služba, vybudovaná lekáreň 
a družstevná predajňa potra-
vín. K rozvoju obce význam-
ne prispelo v roku 1884 jej 
napojenie na rakúsko - uhor-
skú železničnú sieť vybudo-
vaním prípojky z Banskej 
Bystrice a najmä presťaho-
vanie riaditeľstva železiarní z 
Hronca do Podbrezovej.
   Podobne, ako sa postup-

ne modernizovali železiarne, 
pokračoval aj rozvoj osady 
vybudovaním školy, nemoc-
nice, rímsko – katolíckeho 
kostola a ďalších nevyhnut-
ných spoločenských a byto-
vých objektov. Už koncom 
19. storočia mala osada 
Podbrezová vybudovaný 
bytový fond a spoločenskú 
infraštruktúru, ktorá výraz-
ne prevyšovala úroveň obcí 
v okrese Brezno.
   Začiatkom 20. storočia do-
šlo v osade k zásadnej zme-
ne trasy miestnej župnej ces-
ty, ktorá bola z pravého bre-
hu Hrona premiestnená za 
výrobné objekty železiarní, 
na úpätie svahov vrchu Bre-
zová. Železiarne tak získali 
cenné plochy na rekonštruk-
ciu a modernizáciu výrob-
ných prevádzkarní a verejná 
župná cesta bola odklonená 
mimo areálu železiarní.
   Po vybudovaní železnič-
ných tratí z Podbrezovej do 
Tisovca, Červenej Skaly a 
Hronca, podstatne vzrástla 
železničná doprava a prvá 
železničná stanica vybu-
dovaná na ploche bývalej 
haly  zvarovne rúr veľkých 
priemerov už nezvládala 
zvýšené prepravné nároky. 
Preto v roku 1910 začali bu-
dovať novú so zväčšeným 
koľajišťom a výpravnou bu-
dovou. Dokončená bola v 
roku 1912. Po modernizácii 
železiarní bolo potrebné rie-
šiť skladovanie trosky a oce-
liarskych odpadov. Vyriešili 
to vybudovaním pozemnej 
lanovej dráhy na západný 
výbežok vrchu Brezová. Na 
hornej stanici pozemnej la-
novky bola postavená budo-
va pre pohonné zariadenia a 
po jej obidvoch stranách boli 
vybudované oporné múry, 
čo umožnilo vytvoriť plošinu 
a koľajište úzkorozchodnej 
vlečky pre manipuláciu s va-
gónikmi. Trosku a odpad z 
vagónov vyklápali ručne na 
severozápadný svah vrchu 
Brezová. Budova strojovne s 
opornými múrmi dodnes tvo-
rí dominantu  vrchu Brezová.  
Pozemná lanová dráha fun-
govala od roku 1915.

   Po vzniku Československej 
republiky, keď fabriku pre-
vzal štát, riadenie miestnej 
správy zostalo zachované, 
osada Podbrezová naďalej 
tvorila súčasť obce Lopej a 
tá patrila do notárskeho ob-
vodu Dolnej Lehoty. Osada 
Podbrezová vďaka svojmu 
priemyselnému potenciálu, 
stále sa zväčšujúcemu cen-
tru prepravy tovaru prostred-
níctvom nákladnej želez-
ničnej stanice, narastajúcej 
koncentrácii obyvateľstva aj 
obchodnej vybavenosti, sa 
stala rušným strediskom.
   Ako veľká nevýhoda pri 
ďalšom riešení rozvoja že-
leziarní a samotnej osady sa 
ukázalo územné členenie a 
skutočnosť, že v osade Pod-
brezová sa nachádzalo roz-
hranie troch katastrálnych 
území obcí Lopej, Horná Le-
hota a Valaská, čo veľmi sťa-
žovalo vybavovanie osob-
ných záležitostí občanov, 
ale aj riešenie rozvojových 
zámerov železiarní.
   Z uvedených dôvodov už 
v roku 1923 podalo miestne 
obyvateľstvo osád Podbre-
zová, Kameňolom (Skalica), 
Hnusno, Piesok, Štiavnička 
a Chvatimech, za spolu-
práce riaditeľstva Štátnych 
železiarní a oceliarní v Pod-
brezovej, prostredníctvom 
Okresného úradu v Brezne 
na Ministerstvo vnútra v Pra-
he žiadosť na odčlenenie 
osady Podbrezová od obce 
Lopej. Tento, ani ďalší pokus 
sa nevydaril. V roku 1927 
bola v osade daná do užíva-
nia novostavba robotníckeho 
domu s veľkou spoločen-
skou sálou, pohostinstvom 
a spoločenskými priestormi. 
V rokoch 1930 – 32 sa usku-
točnila generálna rekon-
štrukcia závodného hotela, 
čím osada získala reprezen-
tačné spoločenské priestory, 
reštauráciu, aj kasíno.
   Veľký obrat v rozvoji osa-
dy nastal po októbri 1938, 
keď sa majoritným vlast-
níkom štátnych železiarní 
stala Zbrojovka Brno. Bola 
vytvorená akciová spoloč-
nosť Železiarne Podbrezová, 
účastinná spoločnosť Brati-
slava. Nový vlastník vytvoril 
koncepciu rozvoja nielen 
železiarní, ale aj sociálneho 
zázemia a predovšetkým by-
tovej výstavby. V roku 1941 
sa začalo s výstavbou no-
vého robotníckeho internátu 
(dnešný hotel Podbrezovan) 
a okolitých bytových domov. 
Zrušený bol hospodársky 
dvor so stajňou pre kone a 
vozovňu, tzv. konice, aj ne-
funkčná budova hasične. 
Vybudované boli tam troj-
podlažné bytovky so sociál-
nymi bytmi (terajšia budova 
OcÚ a služieb) zrušený bol 

celý vodný náhon a hyd-
rocentrála v Podbrezovej 
a časť vodného náhonu hyd-
rocentrály v Lopeji, čo umož-
nilo preložiť štátnu cestu do 
dnešnej trasy vybudovaním 
oporných múrov. Získali tak 
plochu na výstavbu generá-
torovej stanice a šrotového 
poľa so žeriavovou dráhou
   V rokoch 1941 – 44 panoval 
v obci nezvyčajný stavebný 
ruch a výsledky budovateľ-
ských zmien boli základom 
aj pre ďalší povojnový roz-
voj osady. Po roku 1945, 
v období odstraňovania po-
vojnových škôd, zavedení 
lístkového systému na prí-
del potravín a ďalších spo-
lu súvisiacich nedostatkov, 
ktoré muselo obyvateľstvo 
každodenne prekonávať, sa 
výrazne prejavili ťažkosti vy-
plývajúce z toho, že osada 
bola rozdelená do viacerých 

notárskych obvodov. Kon-
solidáciou pomerov postup-
ne rástol počet obyvateľov. 
Riaditeľstvo vtedajších Stre-
doslovenských železiarní v 
spolupráci so spoločenskými 
organizáciami a obyvateľ-
stvom v novembri roku 1948 
podalo na Povereníctvo 
vnútra v Bratislave spoločnú 
žiadosť na vytvorenie samo-
statnej obce Podbrezová. 
Niekoľkoročné úsilie vyvr-
cholilo a s účinnosťou od 1. 
januára 1953  vznikla nová 
obec s názvom Podbrezová. 
Týmto krokom sa na tretí po-
kus podarilo vytvoriť z osady 
samostatnú obec Podbrezo-
vá, čím sa splnila dávna po-
žiadavka železiarní aj miest-
neho obyvateľstva na zjed-
nodušenie administratívneho 
riadenia miestnej správy. 

Stranu pripravila
O. Kleinová

Dňa 14. novembra 1941 bol položený základný kameň pre 
výstavbu robotníckeho internátu (dnešný hotel Podbrezovan). 
Budova internátu bola postavená veľmi rýchlo a už v roku 1943 
bola daná do užívania. Jej prvým správcom bol pán Valter. Hoci 
má táto budova len 72 rokov, je  pamätná tým, že je v nej zabu-
dovaný základný kameň aj pre výstavbu sídliska, čím sa začala 
nová etapa osídľovania vtedajšej osady a jej ďalší rozvoj.

Foto: archív HM
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   Pedagogickí pracovníci Súk-
romnej strednej odbornej školy 
hutníckej Železiarní Podbre-
zová v rámci projektu „Vybu-
dovanie MECHATRONICKEJ 
MODULÁRNEJ STANICE a s 
tým súvisiaca inovácia obsahu 
a metód vzdelávania“ (ITMS: 
26110130588)“ sa posled-
nýkrát stretli na pracovnom 
workshope. 
   Konferencia sa uskutočnila 
29. júna 2015 v priestoroch 
klubovne Súkromnej strednej 
odbornej školy hutníckej  ŽP a 
svojou prítomnosťou ju podpo-
rili Ing. Mária Niklová, perso-
nálna riaditeľka ŽP a Ing. Miloš 
Dekrét, výrobný riaditeľ ŽP.

Zo záverečnej
konferencie

Sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom pre 

operačný program Vzdelávanie

Agentúra Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR

   Záverečné hodnotenie otvo-
rila riaditeľka súkromnej školy 
Ing. Anna Pavlusová. Zhrnula 
priebeh projektu a informova-
la o pomoci, ktorú sme dostali 
na jeho začiatku, od zriaďova-
teľov a personálnej riaditeľky. 
K slovu sa dostal Mgr. Jozef 
Zákalický, ktorý vymenoval 
jednotlivých zúčastnených 
členov projektu. Každý člen k 
30. júnu 2015 ukončil všetky 
svoje povinnosti. Dosiahnu-
té výsledky prezentovali traja 
zúčastnení. Ako prvá vystúpila 
Ing. Lucia Vojčíková s prezen-
tovaním jednotlivých vzdelá-
vaní formou vytvoreného filmu 
z nadobudnutej fotodokumen-

tácie. Za tónov romantickej 
hudby mali možnosť účastníci 
workshopu nasať atmosféru 
jednotlivých vzdelávaní. Vy-
stúpenie menovanej pokra-
čovalo prezentáciou úlohy 
Experta 6 a vytvoreným pra-
covným zošitom potrebným 
na predmet Informatika v od-
bore mechanik mechatronik. O 
svojej práci podala informácie 
aj Ing. Miriam Pindiaková, Ex-
pert 9. Jej práca 
bola zameraná 
na tvorbu pra-
covného zošita 
a súbor prezen-
tácií na predmet 
Mechanika už 
m e n o v a n é h o 
odboru. Za maj-
strov odborného 
výcviku vystúpil 
Stanislav Piat-
rov, Expert 7 a 
pred všetkými 
zúčastnenými 
prezentoval časť 
aktivity, zamera-
nej na teoretic-
ké vyučovanie a 
odborný výcvik a 
jednotlivé mož-

nosti práce s ňou na učive 
Meranie tvarov. Po zhodnotení 
jednotlivých aktivít sa k slovu 
dostali hostia, ktorí poďako-
vali za príjemné stretnutie a 
záslužnú prácu projektovému 
tímu v oblasti vzdelávania. Zá-
verečné slová riaditeľky škôl 
mierili aj do oblastí, kde by sa 
v budúcnosti ešte dali získať 
projekty zamerané na pomoc 
pri vzdelávaní a budovaní  

jednotlivých odborných učeb-
ní. Záverom tohto stretnutia 
boli rozhovory, po ktorých si 
účastníci v skupinkách mali 
možnosť pozreli vybudované 
učebne mechatroniky s názor-
nými ukážkami prác jednotli-
vých študentov, vedených Ing. 
Petrom Flaškom. 

Ing. Lucia Vojčíková, 
koordinátor projektu

pre vzdelávacie aktivity

Foto: I. Kardhordová
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Jedálny lístok
6. - 12. 7. 2015

Jedálny lístok
13. - 19. 7. 2015

ZDRAVIE MÁŠ LEN JEDNO

Pondelok
Polievky: stupavská zabíjač-
ková, krupicová so zeleninou, 
pečivo.
● Bravčové stehno ham-
burské, knedľa ● Hovädzia 
roštenka na slanine, ryža, 
uhorka ● Roľnícke zemiaky, 
uhorka ● Šalát zo surovej 
zeleniny s jogurtom, pečivo 
● Kuracie prsia s brokolicou 
a mandľami, zeleninová ob-
loha ● Plnené rožky tvaroho-
vé, kakao ● Bageta syrová ● 
Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: fazuľová kyslá, roľ-
nícka, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, ta-
társka omáčka ● Bravčový re-
zeň na hubách, tarhoňa, šalát 
● Restovaná kačacia pečeň, 
hrášková ryža, cvikla ● Racio 
šalát, pečivo ● Plnené hovä-
dzie mäso, zeleninová obloha 
● Buchty na pare s lekvárom, 
kakaová posýpka, kakao ● 
Bageta s pikantným mäsom ● 
Mliečny balíček.

Streda
Polievky: zeleninová s rajba-
ničkou, šurdica, pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, 
ryža, šalát ● Pečené kača-
cie stehno, červená kapus-
ta, knedľa ● Špenátové listy 
s hlivami, opekané zemiaky 
● Pestrý cestovinový šalát ● 
Zapekaný bravčový rezeň so 
syrom, zeleninová obloha ● 
Muffiny s čokoládou, kakao 
● Bageta s kuracím mäsom ● 
Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: terchovská, pohron-
ská, pečivo.
● Kuracie prsia na paprike, 
cestovina ● Sekaný rezeň 
z bôčika, zemiakový šalát 
s majonézou ● Údené mäso, 
hrachová kaša, uhorka, chlieb 
● Pikantný syrový šalát, peči-
vo ● Hubové rizoto, uhorko-
vý šalát ● Pečené buchty so 
slivkovým lekvárom, kakao 
● Bageta Gurmán ● Mliečny 
balíček.

Piatok
Polievky: hŕstková, sedliacka, 
pečivo.
● Hovädzia pečienka svieč-
ková, knedľa ● Pečené kura-
cie stehno, zeleninová ryža, 
kompót ● Vyprážaná treska 
plnená brokolicou a syrom, 
zemiaky, šalát ● Parížsky ša-
lát, pečivo ● Bravčové mäso 
dusené s kelom ● Zemiakové 
knedličky s nutelou, maková 
posýpka ● Bageta moravská 
● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: gulášová, pečivo.
● Bravčový rezeň belehrad-
ský, opekané zemiaky, uhor-
ka ● Perkelt z morčacieho 
mäsa, cestovina ● Bageta 
syrová. 

Nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo.
● Bravčový rezeň sikulský, 
knedľa ● Hovädzie mäso ná-
mornícke, ryža, čalamáda ● 
Bageta Apetito.

Naša rubrika venovaná zdraviu má už dlhoročnú tradíciu a jej 
poslaním je viesť našich čitateľov k zdravému životnému štý-
lu. Informácií na túto tému nikdy nie je dosť. V ŽP Rehabilitácia 
s.r.o. denne poskytujú svoje služby ľuďom z rôznych dôvodov 
trpiacim bolesťami pohybového aparátu. Je namieste venovať 
sa aj tejto téme a preto sme oslovili Mgr. Evu Kňazovickú, fy-
zioterapeutku našej dcérskej spoločnosti, ktorá nám na letné 
obdobie pripravila sériu článkov. Začíname témou:

Význam fyzioterapie na prevenciu obezity
   Žijeme v spoločnosti, 
v ktorej na jednej strane 
je dostatok možností na 
športové vyžitie, no na 
strane druhej nás obklo-
puje taký životný štýl, ktorý 
človeka neustále pretvára. 
Neprirodzené podceňova-
nie telesnej kultúry nad-
raďovaním kultúry intelektu vedie 
k postupnému zhoršeniu fyzickej 
zdatnosti populácie. Rastie počet 
obéznych ľudí a to nie je problém 
len estetický, ale žiaľ aj zdravotný. 
Obezita vplýva na vysokú úmrtnosť 
a jej hlavnou príčinou je nadmerná 
konzumácia kalórií. V ostatnom 
čase sa vyskytuje množstvo re-
dukčných diét, ktoré sľubujú rýchle 
zníženie hmotnosti. Žiadna reduk-
cia hmotnosti však nebude úspeš-
ná, pokiaľ nebude doplnená vhod-
nou pohybovou aktivitou. Tá totiž 
pomáha k skvalitneniu, zrýchleniu 
a upraveniu metabolických proce-
sov, pôsobením ktorých si organiz-
mus dokáže efektívnejšie regulovať 
spracovanie potravy.
   Obezita je definovaná nadmer-
ným ukladaním tuku v organizme. 
Podiel tuku v organizme tvorí 30 
percent hmotnosti u žien a u mužov 
25 percent celkovej hmotnosti. Opti-
málnu telesnú hmotnosť, vzhľadom 
k veku, pohlaviu a telesnej výške je 
možné nájsť v tabuľkách. V ostat-
nom čase sa používajú hodnotenia 
obezity pomocou hodnoty indexu 
telesnej hmotnosti BMI (body mass 
index). Tento index určil ešte v 19. 
storočí Belgičan Adolph Quetelet, 
širšie medicínske uplatnenie našiel 
až v druhej polovici 20. storočia. 
Na základe výpočtu telového hmot-
nostného indexu sa rozlišujú štyri 
druhy obezity.
BMI = váha v kg/(výška v m)2

BMI v rozsahu od 18,5 do 24,9 u 

Pondelok
Polievky: držková, mrkvová 
s pórom, pečivo.
● Bravčový rezeň s brosky-
ňou a syrom, zemiaky, šalát 
● Hovädzie mäso na korení, 
tarhoňa, uhorka ● Furman-
ské halušky ● Mexický šalát, 
pečivo ● Zapekaný baklažán  
s hydinovým mäsom a zele-
ninou ● Ryžový nákyp s ovo-
cím ● Bageta šampiňónová 
so šunkou ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: morčacia, goral-
ská, pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová 
omáčka, knedľa ● Kuracie 
prsia prírodné, zeleninová 
ryža, šalát ● Zemiakové 
knedličky s údeným mäsom, 
kapusta ● Šalát mrkvový s 
marhuľami ● Ohnivé kuracie 
stehno orientálne, zelenino-
vá obloha ● Hanácke kolá-
če, kakao ● Bageta syrová ● 
Ovocný balíček.

Streda
Polievky: slovenská hubová, 
rascová s vajcom, pečivo.
● Bravčový perkelt, cesto-
vina ● Vyprážaný morčací 
rezeň ovčiarsky, zemiaková 
kaša, uhorka ● Klužská ka-
pusta ● Šalát brokolicový 
s kuracím mäsom a olivami, 
pečivo ● Pečená ryba s by-
linkami, mexická zelenina ● 
Šišky s džemom, kakao ● 
Bageta Gurmán ● Mliečny 
balíček.

Štvrtok
Polievky: kapustová s klobá-
sou, horácka, pečivo.
● Bravčový rezeň na zele-
nine, ryža, šalát ● Hovädzí 
guláš maďarský, knedľa ● 
Pizza diabolská ● Šalát pe-
kinský so šunkou, pečivo ● 
Kelový karbonátok, zemiaky, 
šalát ● Žemľovka s tvaro-
hom ● Bageta moravská ● 
Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: oravská fazuľová, 
karfiolová, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, 
čalamáda ● Kuracie stehno 
s kuriatkovou omáčkou, ces-
tovina ● Bravčové rebierko 
s brusnicami a hruškou, ryža 
● Grécky šalát, pečivo ● 
Zapekané zemiaky s pórom 
● Maxi buchta s orechovo-
višňovou plnkou, vanilkový 
krém ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: francúzska, peči-
vo.
● Hovädzia pečienka na 
víne, knedľa ● Bravčové 
mäso na rasci, ryža, cvikla ● 
Bageta Apetito.

Nedeľa
Polievka: šošovicová kyslá, 
pečivo.
● Jelenie ragú s brusnicami, 
cestovina ● Hydinové ražni-
či, zemiaky, uhorka ● Bageta 
Gurmán.

dospelého človeka pred-
stavuje nízky rizikový faktor 
BMI, vyšší ako 40 je však 
vážnym zdravotným rizi-
kom ohrozujúcim život.
   Stupeň obezity je možné 
vypočítať aj metódou rela-
tívnej hmotnosti tela (RHT) 
vypočítanej kalkuláciou z 

hmotnostného – výškového indexu 
(HVI) alebo hmotnostno – výško-
vých tabuliek.
HVI = aktuálna hmotnosť (kg): 
ideálna hmotnosť (v kg) x100
Ideálnu hmotnosť tela možno vy-
počítať podľa vzorcov:
Muži: IHT = (0,655x výška v cm) 
– 44,1
Ženy: IHT = (0,593 x výška v cm) 
– 38,6
   To sú metódy merania hmotnosti  
na základe kvantitatívnych meradiel. 
Významná je však aj kvalitatívna 
klasifikácia na obezitu androidnú a 
gynoidnú. Rozlišujú sa podľa distri-
búcie tuku, zistenej na základe po-
meru obvodu pásu a obvodu bokov. 
Androidná postihuje viac mužov. Tuk 
je lokalizovaný v prevažnej miere na 
trupe a má tvar jablka. Jej rizikovosť 
spočíva okrem iného v necitlivosti 
tkanivových buniek na inzulín, čo 
zavinili nepohybujúce sa svaly a 
množstvo podkožného tuku. Pri tejto 
obezite hrozí vysoko kardiovasku-
lárne riziko, vedie k metabolickému 
syndrómu a diabetu 2. typu. 
   Gynoidná obezita je charakteris-
tická tukom lokalizovaným najmä v 
oblasti bedier a stehien a má tvar 
hrušky. Postihuje vo väčšej miere 
ženy a je menej závažná ako an-
droidná.
   Zvýšené riziko metabolických 
a kardiovaskulárnych kompliká-
cií obezity určuje obvod pása. U 
mužov predstavuje zvýšené riziko 
spojené s veľkosťou pásu obvod 

nad 94 centimetrov a vysoké riziko 
obvod 102 centimetrov. U žien je 
zvýšené riziko nad 80 centimetrov 
a vysoké riziko predstavuje obvod 
nad 88 centimetrov. 
   V Európe sa u mužov vyskytujú len 
ojedinele oblasti, kde obezitou trpí 
menej ako desať percent populácie, 
napr. južné Švédsko, Katalánsko a 
niektoré francúzske oblasti. Vo väč-
šine európskych krajín sa obezita 
vyskytuje medzi 10 – 20 percenta-
mi populácie. Túto hranicu prevy-
šuje Česko, Litva, niektoré oblasti 
Francúzska, Belgicka a Nemecka. 
Najvyšší výskyt je na Malte. Výskyt 
obezity u žien je vyšší ako u mužov. 
V Európe sa do desať percent obezi-
ta vyskytuje len v južnom Švédsku, 
nad dvadsať percent v niektorých 
oblastiach Poľska, Nemecka, Fín-
ska, nad 30 percent v Rusku, v 
Čechách, v južnom Taliansku, nad 
40 percent na Malte a v časti Ruska.
   Vo výskyte obezity zaznamená-
vame rastúci trend a v ostatných ro-
koch stúpa. Na základe holandskej 
štúdie za osem rokov stúpol výskyt 
obezity o 5 percent u osôb s niž-
ším vzdelaním a horším sociálnym 
postavením. Ani u osôb s vyšším 
vzdelaním a vyšším postavením 
však výskyt obezity neklesá. Obezi-
ta je pandemické ochorenie moder-
nej spoločnosti. Pandémia obezity 
je dôsledkom moderného fyzicky 
pohodlného života. Ľudia prestali 
ťažko fyzicky pracovať a súčasne 
získali takmer neobmedzený prí-
stup k energeticky bohatej strave. 
Rovnako nepochybné však je, že 
medzi ľuďmi existujú značné roz-
diely v schopnosti ukladať preby-
točnú energiu v podobe tukového 
tkaniva – inak povedané – existuje 
predispozícia na ľahké ukladanie 
tukových zásob aj pri miernej pozi-
tívnej energetickej bilancii.
   Obezita je rizikový faktor, ktorý 
sa podieľa na vzniku funkčných 
a neskôr orgánových porúch. Má 
závažné zdravotné dôsledky. Zvy-
šuje kardiovaskulárnu morbiditu a 
mortalitu, úrazovosť, výskyt dege-
neratívnych ochorení pohybového 
systému, aj výskyt rakovinových 
ochorení.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Od 29.-30. júna 2015 sa v rezorte Ski, golf&hotel Tále stretli profesionálni golfisti zo šiestich krajín Európy, aby 
otestovali svoje kvality na 18 - jamkovom golfovom ihrisku Gray Bear Tále. Turnaja sa zúčastnilo šesťdesiatpäť 
hráčov, z toho sedem žien. Víťazom sa po dvoch kolách stal Stanislav Matúš z Českej republiky so skóre -7 
a získal divokú kartu na Challenge Tour do Írska. Zahral aj najlepší výsledok turnaja, 66 rán v druhom kole. 
Slovensko reprezentovali jedenásti hráči, z toho tri ženy. Najlepšie sa umiestnil Štefan Páleník, ktorý skončil 
na druhom mieste. Hosťovský klub Gray Bear Tále reprezentovali dvaja profesionálni hráči Martin Ťavoda (12. 
miesto), Juraj Zvarík (19. miesto) a dvaja amatérski hráči David Galovič a Matej Babic, ktorí zberali cenné 
skúsenosti. Spestrením podujatia bolo zahratie Hole in one na jamke č. 2 v druhom kole. Šťastným hráčom bol 
Juraj Zvarík z golfového klubu Gray Bear Tále. Tím zamestnancov Ski, Golf & Hotel Rezort Tále úspešne zor-
ganizoval ďalšie medzinárodné podujatie. Hráči ocenili skvele pripravené ihrisko, ochutnali špeciality kuchyne 
a dúfajú, že v roku 2016 Czech PGA tour opäť zavíta do Ski, golf & hotel rezortu na Tále.



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

Dňa 1. júla uplynul smutný rok odvte-
dy, ako nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, otec, starý a prastarý otec

Vojtech KOVÁČ
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú manžel-
ka, dcéry Zdenka a Zlatica s rodinami, 

syn Marián s rodinou
...

„Už navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už na-
vždy prestalo pre teba slnko hriať, ale tí čo ťa mali 
radi, nikdy neprestanú na teba spomínať.“

Dňa 12. júla si pripomenieme prvé 
smutné výročie odvtedy, ako nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, otec 
a starý otec

Július KÚTH
z Podbrezovej.

Kto ste ho poznali, venujte mu spo-
mienku spolu s nami. 

Manželka a dcéry s rodinami
...

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a 
všetkých nás. Odišiel si navždy, hoci si veľmi túžil žiť, 
osud ti nedoprial tu s nami ďalej byť. Aj keď si odišiel 
a niet ťa medzi nami, v našich srdciach ostávaš na-
vždy s nami.“

V týchto dňoch si pripomíname prvé 
výročie úmrtia nášho drahého

Jozefa VILIMA
z Heľpy,

ktorý bolesťou unavený tíško usnul po 
ťažkej chorobe 25. júna 2014. 
Kto ste ho poznali, venujte mu prosíme 
tichú spomienku.

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manželka, 
deti a ostatná smútiaca rodina. 

...
Dňa 1. júla sme si pripomenuli sedem 
rokov odvtedy, ako nás navždy opus-
til milovaný manžel, otec, starý otec 
a brat

Ivan SOLIAR
z Podbrezovej.

Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu spo-
lu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname
...

„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach na-

šich stále žije spomienkami.“
Dňa 17. júla si pripomenieme druhé výročie odvtedy, 

ako nás navždy opustil milovaný man-
žel, otec a starý otec

Juraj MALČEK
z Podbrezovej
– Vajskovej.

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

S láskou a úctou spomínajú manžel-
ka, synovia a dcéra s rodinami

... 
„Nezomrel, spí, má len sen, je krásny, sníva sa mu 
o tých, ktorých miloval a ktorí milovali jeho. Kto v srd-
ci žije, nezomiera.“

Dňa 13. júla si pripomenieme prvé vý-
ročie odvtedy, ako nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec a starý otec

Marián LACKO
z Podbrezovej.

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

S láskou a úctou spomíname
...

Dňa 3. júla uplynul smutný rok odvte-
dy, ako nás navždy opustila milovaná 
mama, stará a prastará mama

Margita PLÁNOČKOVÁ
z Brezna.

S láskou a úctou spomínajú syn 
a dcéry s rodinami

...
„Hoci si odišiel a niet ťa už medzi nami, v našich srd-
ciach zostaneš navždy s nami. Tam, v raji nebeskom 
pokoj večný maj, buď naším anjelom, na zemi nás 
stráž.“

Dňa 8. júla si pripomenieme smutné 
a ťažké prvé výročie odvtedy, čo nás 
navždy opustil náš drahý syn, otec 
a manžel

MILAN ŤAŽKÝ
z Dolnej Lehoty.

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

rodina a známi
...

Dňa 25. júla si pripomenieme druhé 
výročie odvtedy, ako nás navždy opus-
til nás drahý 

Jozef KARAS
z Valaskej.

S láskou a úctou spomínajú manžel-
ka, deti s rodinami a priatelia
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Blahoželáme
jubilantom

Spomienky

Inzertná služba

   Chceli by sme sa týmto úprimne 
poďakovať šikovnému a ústretové-
mu personálu za výbornú kuchyňu a 
bezchybné služby, vďaka ktorým sa 
podarilo náš svadobný deň v Stodo-
le Tále dňa 20. júna 2015 dotiahnuť 
k dokonalosti. Na základe našich po-
zitívnych skúseností, môžeme vaše 
zariadenie len odporúčať, pretože 
spojenie nádherného prostredia s 
profesionálnymi službami a výbor-
ným jedlom umocnilo celkový dojem 
našej svadby a svadobnej hostiny.

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme.
Mladomanželia Vladka a Igor 

Šenkýrikovci

   Ani tento rok, ako je to už tradí-
ciou, nechýbal zájazd Dychovej 
hudby Železiarne Podbrezová v za-
hraničí. Festival orchestrov sa usku-
točnil v meste Kolbuszowa. Našu 
krajinu sme reprezentovali ako je-
diný orchester, za Maďarsko vystú-
pili Bányász Kulturális Egyesület a 
Mazsorett Csoport Sátoraljaújhely, 
Rakúsko zastupoval Krakowska 
Orkiestra Staromiejska, a predsta-
vila sa aj domáca dychovka z Kol-
buszowej.
   Vyrážali sme z Podbrezovej v 
sobotu ráno, plný energie. Všetci 
sme boli vzrušení a zvedaví, čo 
nás tam čaká.Festival sa začínal v 

nedeľu v popoludňajších hodinách. 
Predstavili sme sa spolu s ďalšími 
tromi orchestrami pochodom cez 
námestie. Program pokračoval na 
mestskom úrade, kde nám všetkým 
predstavili miestny orchester, ktorý 
oslávil 65 rokov. Po obede odštar-
toval miestny orchester vystúpenia, 
ktoré sa konali pred mestským úra-
dom, počasie nám prialo a slniečko 
krásne svietilo. V jeho programe 
sa predstavila s piesňou aj krásna 
operná diva. Po vystúpení domá-
cich prebral vedenie maďarský 
orchester spolu s okúzľujúcimi 
mažoretkami. Pre všetky orchestre 
bolo pripravené občerstvenie. V 

programe pokračoval orchester z 
Krakowa a v závere vystúpení sa 
predstavila naša dychová hudba 
pod vedením Mgr. Richarda Bun-
du. Odzneli piesne - ako Cornfield 
rock, Rapsódia, nechýbali ani sólo-
vé - Horehronie, Pár nôt a Kabaret, 
ktoré zaspievala Bc. Martina Škan-
tárová. Súčasťou nášho repertoáru 
boli aj skladbami Vtedy na západe 
sólo na tenor Marián Medveď ale-
bo Anča, Anča, Anča, Hana, ktorú 
zaspieval Mgr. Róbert Hlaváčik. 
Koncert dopadol skvele a my sme 
sa plní zážitkov vrátili späť na Slo-
vensko.

Eva Dekrétová, členka DH ŽP

Do celoslovenského finále McDonald´s Cup, ktoré sa konalo 18. a 
19. júna,  postúpilo osem najlepších tímov, z ktorých majstrovský titul 
v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl si vybojovala 
opäť základná škola z Trenčína. Že futbal nie je len mužskou domé-
nou, vyvrátili  štyri talentované dievčatá - futbalistky, hlavne Vanessa 
Dunajská zo ZŠ Pionierska z Brezna, ktorá sa stala „najlepším bran-
károm“. ZŠ Pionierska 2 skončila na štvrtom mieste.

pracovné jubileum
25-ročné

Andrea KAZÁROVÁ,
ŽP Šport a.s.

Predám 3- izbový byt na Mazor-
níku. Čiastočne prerobený, 8. po-
schodie, s krásnym výhľadom na 
Brezno. Cena: 32 tis. eur
Informácie: 0944 268 166

...
Predám garáž na sídlisku Západ v 
Brezne, po celkovej rekonštrukcii. 
Kontakt: 0948 592 590

...
Predám šteniatka NO, po rodi-
čoch s PP, šteniatka bez PP. 
Kontakt: 0905 234 548

na 6. ročník kulinárskej súťaže vo varení držiek
(na akýkoľvek spôsob)

„O NAJ DRŽKU 2015“

Dlhý, široký a bystrozraký zabavili aj naše deti na záver školského roka 
v Dome kultúry ŽP 27. júna popoludní.                  Foto: A. Schmidtová

Poďakovania

v júni

Pozývame vás do JASENIA

v sobotu, 11. júla 2015 od 9.00 hod. časť „Dolný koniec“.
Ak sa chcete zúčastniť tejto súťaže nemusíte sa prihlasovať, stačí 

ak si ráno prinesiete dobrých priateľov, náladu, drevo,
veci na varenie, suroviny a začnete variť !

Ostatných srdečne pozývame dobre sa najesť, vypiť, posedieť
s priateľmi a zabaviť sa do rána bieleho! Vstup je voľný!

Festiwal Orkiestr: „Na falach Nilu“

...
   Za prejavený záujem počas mo-
jej hospitalizácie v NsP Brezno 
ďakujem Ing, Vladimírovi Sotákovi, 
generálnemu riaditeľovi ŽP a Vier-
ke Pančíkovej. Za zdravotnícku 
starostlivosť ďakujem personálu 
Interného oddelenia NsP, predo-
všetkým primárke, MUDr. Janke 
Adamčákovej.

E. Giertlová, Pp
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S prezidentom Futbalového oddielu ŽP Šport, a.s., 
Ing. Júliusom Kriváňom nielen o hodnotení pôso-
benie podbrezovského tímu v najvyššej futbalovej 
súťaži, ale aj o prípravách do nového ročníka:
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Bilancia
   V 198 zápasoch padlo spolu 531 
gólov, priemer na zápas je 2,68 
gólu. Sumár: 104 víťazstiev domá-
cich, 49 remíz, 45 výhier hostí. Cel-
kové skóre 326:205, pomer bodov 
361:184.

Rekordy sezóny 
   Najvyššie domáce víťazstvo: Ko-
šice – Podbrezová 5:0 v 31. kole, 
Žilina – Ružomberok 5:1 v 12. kole, 
Trnava – Myjava 5:1 v 20. kole. Naj-
vyššia výhra hostí: FC ViOn – Žilina 
1:6 v 18. kole, B. Bystrica – Seni-
ca 0:4 v 24. kole, Senica – Trenčín 
0:4 v 29. kole. Najvyššia remíza: 
B. Bystrica – Podbrezová 3:3 v 15. 
kole. Najviac gólov v zápase: Myja-
va – Slovan 3:6 v 29. kole. Najčas-
tejší výsledok: 1:1 (29x), 2:1 (21x), 
1:0 (20x), 2:0 (16x), 0:1 (14x), 3:0 
(13x), 3:1, 0:0 (12x), 1:2 (10x). Naj-
zriedkavejší výsledok: 5:2, 5:0, 4:3, 
3:6, 3:3, 1:6, 1:4 (1x). Zápasy bez 
inkasovaného gólu: Trenčín 14 z., 
Žilina 12, Trnava 11, Dun. Streda 
10, Košice 9, Slovan a Senica 8, FC 
ViOn a Podbrezová 7, Ružomberok, 
B. Bystrica a Myjava 6. Zápasy bez 
streleného gólu: FC ViOn 16 z., B. 
Bystrica 14, Podbrezová 12, Trnava 
11, Dun. Streda 10, Myjava a Slo-
van 9, Ružomberok 6, Žilina a Koši-
ce 5, Senica 4, Trenčín 3.

Strelci 
19 – Kalabiška (Senica), Jelič (Ži-
lina); 13 – J. Mihalík (Žilina); 11 – 
Pekár (Myjava); E. Sabo, Vlasko 
(Trnava); 10 – Zreľák (Ružombe-
rok 6, Slovan 4), Čmelík (Žilina), 
Haskič (Košice), Mikovič (Trnava); 
9 – Škutka (Košice 3, Podbrezová 
6), Masaryk (Ružomberok), Jairo 
(Trenčín), atď. Ďalej iba strelci z FC 
ViOn: 5 – P. Mazan (B. Bystrica 4, 
FC ViOn 1), 4 – Juhar, Charizopu-
los, 3 – Pavelka, 2 – P. Sabo, Karaš, 
Mikinič, Orávik, Nikolič (FC ViOn 1, 
Trnava 1), 1 – Štrbák, Ďurica, Pav-
lenda, Djuričič, Pintér, Mance

Podbrezovský tím má úlohu nováčika za sebou

Pred druhým ročníkom vo Fortuna lige

Ako hodnotíte premiérový 
ročník vo Fortuna lige?
   - Hodnotenie pôsobenia v pre-
miérovom ročníku Fortuna ligy 
by som rozčlenil do troch častí. 
Úvod, ako pre každého nováči-
ka, nebol jednoduchý. Prehrali 
sme prvé tri zápasy, no naštar-
tovalo nás to k domácemu ví-
ťazstvu s Duklou Banská Bys-
trica, od ktorého viedla víťazná 
šnúra. V niekoľkých ďalších 
zápasoch aj s podstatne lepší-
mi súpermi, ktorí ligu hrajú veľa 
rokov nepretržite, kde sme do-
kázali doma vyhrať so Žilinou, 
v Trnave. Potom prišiel druhý 
zlom v priebehu jesennej čas-
ti, od zápasu s Ružomberkom. 
Svojim spôsobom sme pokazili 
dobrý dojem, ktorý sme si v tej 
strednej časti jesene spravili 
medzi divákmi, odbornou ve-
rejnosťou, trénermi a ľuďmi, 
ktorí najvyššiu súťaž hodnotia 
v novinách. Zlé výkony z konca 
jesene pokračovali  na sústre-
dení v Čechách a v poslednom 
priateľskom zápase s FTC Fe-
rencváros Budapešť, kde výko-
ny niektorých hráčov neboli na 
zodpovedajúcej úrovni a zďale-
ka sa nepribližovali schopnos-
tiam hráčov, ktoré preukázali 
v strednej časti jesene.
   Pri konečnom hodnotení mô-
žem povedať, že úspechom 
prvého ročníka v najvyššej 
súťaži pre klub je záchrana vo 
Fotruna lige. V priebehu jari sa 
uskutočnili trénerské zmeny, 
čo nevyznelo dobre z pohľadu 
celej prezentácie klubu, na-
koľko odborná verejnosť tento 
krok nehodnotila dobre. To bol 
dôvod, prečo sme sa rozhodli 
angažovať nového trénera, ne-
zaťaženého minulým ročníkom, 
ktorý dokáže pochopiť stratégiu 
a filozofiu nášho klubu. Sme 
klub, ktorý má nižší rozpočet 
ako veľké kluby na Slovensku – 
Slovan, Trnava, Trenčín a Žili-

   Ako každoročne, kolkárska 
sezóna končí pre dorastencov, 
dorastenky a funkcionárov jed-
notlivých klubov až v polovici 
júna, keď je na programe aktív 
Slovenského kolkárskeho zvä-
zu, na ktorom sa uzatvára a bi-
lancuje predchádzajúci ročník 
a zároveň sú v príprave pod-
klady na ďalšiu sezónu. Popri 
týchto sedeniach za „zeleným 

Ročník
2014/2015

Top 12 dorastu  ukončilo sezónu
stolom“ prebieha aj športové 
zápolenie dvanástich najlep-
ších dorasteniek a dvanástich 
najlepších dorastencov,  spo-
jené s odovzdávaním ocene-
ní za predchádzajúci ročník. 
Tento rok bolo podujatie zor-
ganizované na novootvorenej 
kolkárni v Starej Turej.
   V nominácií sa medzi do-
rastenkami objavili aj naše 

hráčky Michaela Ďuricová a 
Janka Poliaková, zatiaľ čo 
dorastencov reprezentoval 
Michal Babčan. V konečnom 
poradí obsadila Janka Polia-
ková piate miesto výkonom 
511 kolkov a Michaela Ďuri-
cová bola šiesta, s výkonom 
509 kolkov. Víťazkou sa stala 
Patrícia Machálková zo Šale 
s výkonom 531 kolkov. Medzi 

dorastencami obsadil Michal 
Babčan 5. miesto, keď zvalil 
517 kolkov. Víťazom sa stal 
Lukáš Juris z Trstenej s 586 
kolkami. Podujatie dalo bodku 
za sezónou 2014/2015.  Po 
približne mesačnej prestávke 
začne príprava všetkých druž-
stiev posledný júlový víkend 
kondičným testovaním.  

M. Kozák

na. Chceme mať takých hráčov, 
ktorí si budú vážiť podmienky, 
ktoré im poskytujeme, pretože 
nie vo všetkých kluboch je to 
ako v Podbrezovej, že by hráči 
dostávali pravidelne mesačné 
výplaty. Máme snahu prebudiť 
v hráčoch, tých, ktorí 
tu boli, prípadne v tých, 
ktorí káder posilnia, ur-
čitý vzťah k Železiar-
ňam Podbrezová, k ŽP 
Šport a vôbec k tomu, 
čo sa tu pre podbre-
zovský futbal robí.    
Už v priebehu jari 
sa uskutočnili zme-
ny na trénerskom a 
hráčskych postoch, a 
sme svedkami toho, 
že pokračujú aj po 
skončení ročníka. 
Môžete byť konkrét-
nejší?
   - Najvýznamnejšou je 
zmena na poste tréne-
ra. Prišiel Zdenko Frťa-
la, ktorý bol hlavným trénerom 
v predchádzajúcich štyroch 
ročníkoch družstva FK Varns-
dorf v 2. českej lige (tento tím 
mohol postúpiť do celoštátnej 
Synot ligy z druhého miesta, 
no problémy s nevyhovujúcim 
štadiónom spôsobili, že účasť 
v elite klub odmietol). Priviedol 
si do Podbrezovej aj svojho 
spolupracujúceho trénera a na 
funkcii trénera brankárov zo-
stáva Braňo Benko. Čo sa týka 
hráčskych zmien, môžem byť 
konkrétny len v prípadoch tých, 
ktorí odišli. V prvom rade ch-
cem poďakovať dvom hráčom, 
ktorí skončili aktívnu činnosť, 
Jozefovi Hanákovi a Vratisla-
vovi Greškovi za niekoľkoroč-
né pôsobenie v našom klube. 
Brankár Penksa bol u nás len 
na hosťovaní v jarnej časti se-
zóny. Janko Nosko odchádza 
na hosťovanie do FK Pohronie 
Žiar nad Hronom. Skončili sme 

spoluprácu s Petrom Nwora-
hom, Dávidom Škutkom, Jura-
jom Hovančíkom a Martinom 
Šlapákom.
   Náš tím je v súčasnosti na 
týždennom sústredení v Ra-
kúsku, kde si svoj tréningový 
kemp rozložil v Obertraune. V 
sobotu odohral prvý priateľský 
zápas s prvoligovým Riedom, 
ktorý vyhrali 2:1 a v utorok pre-
hral s LASK Linz 0:3. Tento týž-
deň nás čaká ďalšie priateľské 

stretnutie s Lieferingom, neskôr 
príde generálka na 1. kolo Fo-
tuna ligy s maďarským tímom 
Vác. Sústredenia sa zúčastňu-
jú aj hráči  Milovan Kopor, Ste-
fan Marinkovič, Jaroslav Čellár, 
Patrik Vajda, Adam Žilák, Mar-
tin Kuciak, Marek Janečka, Ma-
rio Almaský, Halen Malunovic, 
Július Szöke a Ivan Očenáš.
*Podelíte sa s nami o novin-
ky novej sezóny, nielen čo sa 
týka zmeny hracích plôch, ale 
aj prekvapení pre divákov?
   - O novinkách na futbalovom 
štadióne bolo podaných dosť 
informácií technickým riadi-
teľom ŽP a.s.  Ing. Ľuborom 
Schwarzbacherom. Z dnešné-
ho pohľadu prebiehajú dokon-
čovacie práce prístupových 
ciest a chodníkov, prívodu tep-
lej vody na vykurovanie, budú 
inštalované sedačky na veľkú 
tribúnu, ale aj turnikety a ďalšie 
dovybavenie štadióna tak, aby 

sme najneskôr druhý domáci 
zápas nového ročníka Fortuna 
ligy odohrali v Podbrezovej. Už 
dnes môžem potvrdiť, že prvý 
domáci zápas s MŠK Žilina sa 
bude hrať v Brezne. 
S akým cieľom budete vstu-
povať do jesennej časti roč-
níka 2015/2016? 
   - Samozrejme, hlavným cie-
ľom je pokračovať v tejto sú-
ťaži, skvalitniť káder, na čo sa 
zameriava počas uvedeného 

sústredenia celý rea-
lizačný tím. Rozhod-
nutie, o hráčoch ktorí 
odohrali prvý ročník, či 
nováčikoch, bude plne v 
kompetencii trénera. Je 
jasné, že zloženie kádra 
bude uzavreté tesne 
pred štartom jesennej 
časti nového ročníka, 
keď na súpiske zostane 
dvadsať hráčov a traja 
brankári. Pred jeseňou 
riešime aj tím juniorky, 
ktorý postúpil do 3. ligy. 
Toto družstvo s prípra-
vou začína len v týchto 
dňoch a celý realizačný 
tím sa bude preto po-
stupne formovať a kon-

krétnejší budeme, keď budú 
pevne stanovené súpisky.   
   Realizačný tím pre prácu s 
mládežou sa vrátil do pôvod-
ného stavu – tréneri Móres a 
Bažík sú znova začlenení do 
práce s mládežou. S novým 
trénerom A - mužstva sme sa 
dohodli, že vytvoríme „tréner-
skú radu“, ktorá bude zastre-
šovaná vedením futbalového 
klubu a vedením ŽP Športu. 
Na pravidelných stretnutiach 
budeme vyhodnocovať zápasy 
a činnosť celého futbalového 
klubu. Medzi najaktuálnejšie 
zmeny patrí aj ukončenie hráč-
skej kariéry Vratislava Grešku, 
ktorý bude naďalej pôsobiť v 
štruktúrach klubu ako vicepre-
zident pre jeho športovú čin-
nosť. V súčasnosti sa upres-
ňujú detaily našej vzájomnej 
spolupráce. 

(vk)

bude odohratých 33 kôl, systémom 
trikrát každý s každým. V úvodných 
22 kolách sa stretne dvakrát každý 
s každým doma-vonku a následne 
sa zopakuje 11 kôl z prvej tretiny 
súťaže. Zvýhodnených je šesť tímov 
najvyššie umiestnených v uplynulej 
sezóne 2014/15: Trenčín, Žilina, Slo-
van, Trnava, Senica, ku ktorým pri-
budol Ružomberok. Ten síce ukončil 
minulý ročník na siedmej priečke, ale 
šiesty MFK Košice pre nesplnenie fi-
nančných kritérií nedostal licenciu na 
sezónu 2015/2016, a tak sa Ružom-
berok posunul na jeho miesto. Tých-
to šesť tímov bude mať vzhľadom na 
nepárny celkový počet stretnutí (33) 
výhodu jedného zápasu doma naviac 
- 17 stretnutí odohrajú doma a 16 na 
súperovej pôde, u zvyšných šiestich 
tímov to bude naopak.
   Trnavský Spartak z dôvodu rekon-
štrukcie štadióna a trávnika požiadal 
ÚLK o možnosť odohrať úvodné kolá 
na súperových ihriskách, takže si vy-
mení dejisko zápasu.

V novom
ročníku

Foto: I. Kardhordová


