
   Darujte 2 percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová 
alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na posky-
tovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, organizovanie 
rôznych podujatí v oblastiach sociálnej sféry, zdravotníctva, kul-
túry, vzdelávania a športu. Podporujú región, pomáhajú chorým 
a postihnutým spoluobčanom mierniť ich ťažký údel, horehron-
ským deťom a mládeži pri vzdelávaní a pri športe, občianskym 
združeniam pri zachovaní kultúrnych hodnôt alebo pri ochrane 
životného prostredia.
   Ak sa rozhodnete pre podporu týchto nadácií, vaše peniaze 
sa dostanú do správnych rúk. Ďakujeme všetkým darcom, kto-
rí doteraz prispeli svojím percentom dane a veríme, že sa ich 
okruh rozšíri.

Ako poukázať 2 percentá dane?
   Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za-
mestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť Vyhlásenie o poukázaní 2 
percent dane z príjmu do 30. apríla 2016 daňovému úradu v mies-
te svojho trvalého bydliska. Spolu s Vyhlásením doložíte potvrde-
nie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, vyplývajúca z ročného 
zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu. V prípade, že si 
podávate daňové priznanie samostatne, uvediete ako prijíma-
teľa 2 percent dane Nadáciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

Nadácia Miška Sotáka
Názov organizácie: Nadácia Miška Sotáka

Sídlo: Kukučínova 24, 977 01 Brezno
Právna forma: nadácia

IČO: 37828738

Názov organizácie: Nadácia Železiarne Podbrezová 
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Právna forma: nadácia
IČO: 37818481

Podporte dobrú vec
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Víťazný gól v prvom jarnom zápase strelil v nadstavenom čase Pablo Podio.
Foto: A. Nociarová

   Avizovaná verejná diskusia 
na tému Nekalé praktiky ne-
bankoviek, šmejdov a posil-
nenie práv spotrebiteľov sa 
uskutočnila s občanmi obce 
Podbrezová a okolitých obcí 
Horehronia v odpoludňajších 
hodinách 29. februára 2016 
v dome kultúry organizátora 
akcie, Železiarní Podbrezo-
vá a.s. Personálna riaditeľka  
Ing. Mária Niklová privítala 
prítomných a predstavila hos-
tí - JUDr. Moniku Jankovskú, 
štátnu tajomníčku Ministerstva 
spravodlivosti SR a Jozefa 
HALCINA, riaditeľa odboru 
prevencie kriminality kan-
celárie ministra vnútra SR,  
a vyjadrila presvedčenie, že 
i toto stretnutie niekomu opäť 

So štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou
na ešte stále aktuálnu tému

Brániť sa skutočne oplatí

pomôže dostať sa z neľahkej 
situácie.
   „Od mojej prvej prezentácie 
v Podbrezovej, ktorá sa týkala 
nebankových subjektov,  uply-
nuli dva roky a odvtedy sa 
mnohé zmenilo k lepšiemu. Bol 
prijatý Zákon č. 102/2014 Z.z. 
– o ochrane spotrebiteľa pri 
predaji tovaru alebo poskyto-
vaní služieb na základe zmlu-
vy uzavretej na diaľku alebo 
zmluvy uzavretej mimo pre-
vádzkových priestorov predá-
vajúceho v znení neskorších 
predpisov, ale aj ďalšie zmeny 
v legislatíve. Teší nás to, ale  
nemôžeme zaspať na vavrí-
noch, pretože stále evidujeme 
takmer 3 milióny exekuova-
ných ľudí, stále máme 30 tisíc 

exekuovaných seniorov, kto-
rí potrebujú pomoc. Nemajú 
právnické vzdelanie, nevedia 
sa orientovať v spotrebiteľskej 
problematike, ktorá je veľmi 
rozsiahla, zahŕňa desiatky zá-
konov. Nie je jednoduché sa 
v tejto oblasti orientovať, a to 
hlavne v čase, keď je človek 
pritlačený k múru nebankový-
mi spoločnosťami, zastúpený-
mi kvalifikovanými odborníkmi, 
právnikmi s potrebnými zna-
losťami,“ konštatovala štátna 
tajomníčka a dodala „Takéto 
verejné diskusie prebiehajú po 
celom Slovensku. Absolvovali 
sme ich viac ako sedemdesiat 
a sú pre nás veľmi dôležité. 
Sú spätnou väzbou pre nasta-
venie legislatívy tak, ako si to 
vyžaduje prax. Zároveň vám 
chceme poskytnúť pomoc, 
pretože práve v tejto oblasti 
nemôže štát zlyhávať a musí 
sa zastať tých, ktorí ťahajú 
za slabší koniec. Z nedostat-
ku finančných prostriedkov im 
úver od nebankových spoloč-
ností môže zrazu narásť aj na 
trojnásobok. Práve na týchto 
stretnutiach občanom vysvet-
ľujeme, že takéto zmluvy sú 
nemorálne, neetické, treba sa 
voči nim i nezákonným exe-
kúciám  brániť. Dostali sme 

Vážení čitatelia,
   viete, že náš dvojtýždenník vychádza nepretržite už 
pekných pár desaťročí a za čísla vydané ešte predtým 
mu prináleží prívlastok „prvé noviny svojho druhu na 
Slovensku“?    
   Za toto obdobie prešiel Podbrezovan mnohými zme-
nami a aj jeho formát sa menil. Keď sa prvýkrát dostal 
skúšobne na internetovú stránku Železiarní Podbrezová 
(1997), začali sa rodiť obavy, či to nepochová klasickú 
formu. 
   Čas ukázal, že nie a na základe spätnej väzby sme 
presvedčení, že naše firemné noviny zostali aj naďalej 
v obľube svojich čitateľov. Dnes ich máme množstvo na 
internete, ale zároveň vychádza Podbrezovan v náklade 
6500 kusov v printovej forme. 
   Pochopiteľne, záleží nám na tom, aby sme neskĺzli do 
„klišé“ a držali krok s dobou. Zároveň chceme dosiah-
nuť, aby bola medzi webom Železiarní Podbrezová a fi-
remnými novinami prepojenosť v zmysle firemnej kul-
túry. A tak v rámci „redisignu“ webu boli aj naše noviny 
redizajnované. Prvé číslo v novom šate sa vám dostane 
do rúk ešte pred Veľkou nocou.
   Formát, ktorý sa približuje európskemu, bude o čosi 
väčší a okrem celkovej zmeny grafického dizajnu budú 
noviny aj celofarebné. Tešíme sa, že budeme môcť pra-
covať s textom i fotografiami, ktoré často v čiernobie-
lych novinách nevynikli. Pokúšame sa vniesť niečo za-
ujímavé aj do obsahu. Určite však budeme netrpezlivo 
čakať na vaše ohlasy a námety. 

Oľga Kleinová, šéfredaktorka

Foto: A. Nociarová
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   Dňa  3. februára 2016 sa 
stretli zástupcovia banícke-
ho a hutníckeho stavu v de-
legácii Združenia baníckych 
spolkov a cechov Slovenska 
v sále Národnej rady Sloven-
skej republiky s jej predsedom 
Petrom Pellegrínim. Baníkov 
a hutníkov privítali aj podpred-
seda NR SR Miroslav Číž, 
poslanec NR Andrej Kolesík 
a bývalý minister hospodár-
stva Pavol Pavlis. 
   Prítomní boli zástupcovia 
ministerstiev riadiacich baníc-
tvo, hutníctvo a geológiu, aka-
demickej obce – dekanka Hut-
níckej fakulty a dekan Fakulty 
baníctva, ekológie, riadenia 
a geotechnológií Technickej 
univerzity v Košiciach, ťažob-
ných organizácií, odborov, re-
prezentantov banských miest 
a obcí, baníckych spolkov a 
cechov.
   Zároveň sa prvýkrát stret-
nutia zúčastnili zástupcovia  
štyroch blízkych krajín (Slo-
venská republika, Česká re-
publika, Poľsko, Maďarsko), 
aby vyjadrili spoločný názor 
a demonštrovali pekné pria-

Ako sme volili

n  ANKETA  n  ANKETA  n  ANKETA  n  ANKETA  n  ANKETA  n  ANKETA  n 

Využijete poskytnuté benefity? Zhovárala sa: V. Kúkolová
Foto: I. Kardhordová

Michaela ŠVÁBOVÁ,
personálny odbor
- Potešilo ma, že medzi tohto-
ročné benefity opäť patria  
rekreačno-rehabilitačné pro-
cedúry. V roku 2015 som ab-
solvovala andulačnú terapiu 
a chcem v tom pokračovať aj 
v tomto roku.

Jozef MIKLOŠKO,
ťaháreň rúr
- Vlani som využil možnosť re-
habilitácie chrbtice, pomohlo 
mi to a tak by som  si to chcel 
zopakovať aj v tomto roku. Iné 
výhody nečerpám, nakoľko 
deti mám už veľké.

Ing. Ján HRADIL,
oceliareň
- Zatiaľ som o tom neuvažoval, 
ale nevylučujem, že niektorú 
z výhod v tomto roku využijem. 
Uvažujem len nad  zamestna-
neckou palivovou kartou, na-
koľko dieťa je ešte malé a cítim 
sa po zdravotnej stránke fit.

Jozef BENČÍK,
odbor bezpečnosti a životné-
ho prostredia
- V minulom čísle novín som sa 
oboznámil s výhodami, ktoré 
nám poskytuje zamestnávateľ na 
tento rok. Chcel by som v tomto 
roku absolvovať niektorú z pro-
cedúr v ŽP Rehabilitácia s.r.o.

Ivan MEDVEĎ,
oceliareň
- Doteraz som ešte nevyužil 
ani jednu výhodu, ktoré nám 
každoročne poskytujú žele-
ziarne. V tomto roku ale uro-
bím výnimku, rozhodol som 
sa, že vyskúšam niektorú z re-
habilitačných procedúr.

Zástupcovia baníckych, hutníckych spolkov a cechov Slovenska 
 na návšteve v Národnej rade Slovenskej republiky

teľstvo a dobré vzťahy v tých-
to profesiách.
   Predseda združenia Erik 
Sombathy vo svojom prejave 
deklaroval, že sme hrdí na 
to, že naše profesie boli dlhé 
stáročia hybnou silou a prog-
resom vývoja našich krajín. 
Na pôde najvyššieho zákono-
darného úradu si s hrdosťou 
chceme pripomenúť, že práve 
banské a mestské práva riadili 
úspešne tento progres mini-
málne sedem storočí.   
   Sme hrdí na to, že po nie-
koľko storočnej ťažbe a vy-
čerpaní najbohatších častí 
ložísk v našich krajinách, keď 
baníctvo a hutníctvo budovalo 
našu civilizáciu a naše krásne 
historické mestá,  sme prog-
resívnymi technológiami našli 
možnosti  získavania surovín 
s čo najmenším dopadom na 
životné prostredie v celosve-
tovom porovnaní. A v koneč-
nom dôsledku sme hrdí na 
našich kolegov - slovenských 
ťažiarov, že práve oni udržali 
banské podniky v prevádzke, 
zamestnávajú ľudí v ťažkom 
konkurenčnom boji. Sme hrdí 

na prácu v našich 
baníckych a hut-
níckych spolkoch a 
cechoch, že sa nám 
podarilo v posled-
ných minútach za-
chrániť aspoň časť 
priemyselného a 
kultúrneho dedičstva 
našich predkov, ale 
aj našej generácie, 
a to v úzkej súčin-
nosti a spolupráci so 
samosprávami ban-
ských miest a obcí 
a Ministerstvom hos-
podárstva SR.
   Spoločne nás trápi názor 
verejnosti, ktorý skĺzne do 
presvedčení, že tento prie-
mysel u nás nepotrebujeme, 
čiže nepotrebujeme kovy, 
suroviny na výrobu mobilov 
a áut z našich zdrojov, ani 
energetické suroviny, a že 
si ich dovezieme zo vzdiale-
ných krajín v oslepení ušetriť 
a radšej nevidieť, s akým do-
padom na životné prostredie 
v celosvetovom meradle.
   Zároveň stretnutie bolo 
apelom na  predsedu NR 

SR, či pre  zachovanie nášho 
banského – priemyselného 
a kultúrneho dedičstva nie 
sme schopní urobiť ešte viac, 
ako by si podľa nášho názo-
ru zasluhovalo a prinieslo aj 
efekt v oživení stagnujúcich 
regiónov z dôvodu útlmu 
baníctva a hutníctva. Našou 
túžbou je posunúť už rozpra-
covanú realizáciu zachova-
nia montánneho dedičstva na 
úroveň národného programu.
   Na záver stretnutia pred-
seda NR vyjadril za všetkých 

presvedčenie, že len vo vzá-
jomnej súčinnosti budeme 
úspešní aj my, ako generácie 
pred nami, v hľadaní efek-
tívnych riešení pre to, aby 
aj generácie po nás poznali 
túto  prácu, bola zdrojom uži-
venia ich rodín a svedkom 
poznávania veľmi peknej a 
nezmazateľnej súčasti našej 
histórie. 

ZDAR BOH!
Iveta Vasková, 

dekanka Hutníckej fakulty 
TUKE

V BANSKOBYSTRICKOM 
KRAJI

V Banskobystrickom kraji zís-
kal SMER - SD získal 28,3 per-
centa, SAS 12,1 percenta hla-
sov, ĽS NS 8,0 percent, SNS 
získala 8,6 percentný podiel, 
OĽANO – NOVA 11,0 percen-
ta, MOST HÍD  6,5 percenta, 
Sme rodina 6,6 percenta, SIEŤ 
5,5 percenta a KDH 7,9 per-
centa.

V OKRESE BREZNO
   V 69 okrskoch breznianske-
ho okresu sa volieb do NR 
SR zúčastnilo 58,55 percenta 
voličov, ktorí odovzdali 29 539 
platných hlasov. Najviac, s 
počtom 9 863 hlasov, získal 
SMER – SD 33,4 percenta. 
Druhé miesto obsadila strana 
ĽS Naše Slovensko s počtom 

K volebným urnám na Slovensku pristúpilo 59,82 percenta voličov. Parlamentné voľby 
vyhrala strana SMER – SD, ktorá získala 28,3 percenta a 49 mandátov. V boji o kreslá 
do Národnej rady SR bolo úspešných aj ďalších sedem strán. Po Smere získala najviac 
hlasov SAS 12,1 percenta a 21 mandátov. Tretím najúspešnejším bolo hnutie OĽANO 
–NOVA s 11,0 percentami hlasov a ziskom 19 mandátov. Do parlamentu sa dostane 
aj SNS s 8,6 percentami a 15 poslaneckými kreslami, Kotleba – Ľudová strana Naše 
Slovensko s 8,0 percentami a 14 poslancami. Po 11 zástupcov bude mať SME RODINA 
– Boris Kollár s 6,6 percentami hlasov a MOST HÍD s 6,5 percentami hlasov. Ôsmou 
stranou je SIEŤ, ktorá dostala od voličov  5,6 percenta hlasov a získala 10 poslaneckých 
kresiel. Po 26 rokoch sa do parlamentu nedostala strana KDH.

4 152 hlasov, čo predstavuje 
14,1 percenta. Za nimi nasle-
duje strana SNS, ktorú podpo-
rilo 3 178 občanov, čo je 10,8 
percenta. SAS volilo 3086 voli-
čov, čím získala 10,4 percenta, 
OĽANO – NOVA 2 579 hlasov 

a 8,7 percenta. Strana SIEŤ 
získala 1918 hlasov a 6,5 per-
centný podiel, SME RODINA – 
Boris Kollár 1 693 hlasov s 5,7  
percentami.
   V okrese Brezno získali naj-
menej hlasov strany KDH 903, 

čo predstavuje 3,1 percenta, 
MOST – HÍD 2,48 percenta, 
KSS 0,97 percenta, TIP 0,93 
percenta, SKOK 0,89 percen-
ta, SZS 0,59 percenta, SMS 
0,31 percenta, ŠANCA 0,30 
percenta, VZDOR 0,19 per-

centa, SDKÚ – DS 0,19 per-
centa, PD 0,16 percenta, OD-
VAHA 0,09 percenta, DS Ľudo 
Kaník 0,09 percenta, SMK 
- MPK 0,04 percenta a MKDA 
MK DSZ 0,00 percent.

MESTO BREZNO
   SMER 29,3 percenta, ĽS NS 
13,6 percenta, SAS 12,7 per-
centa, OĽANO-Nova 9,7 per-
centa, SNS 9,5 percenta, SIEŤ 
9,4 percenta, SME RODINA 
5,6 percenta.

OBEC
PODBREZOVÁ

   SMER 35,3 percenta, ĽS NS 
16,9 percenta, SNS 10,3 per-
centa, SAS 9,4 percenta, SME 
RODINA 7,7 percenta, OĽA-
NO - NOVA 7,0 percent, SIEŤ 
3,7 percenta, MOST – HÍD 3,1 
percenta.
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S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim  prevádzkarne energetika

Pozitívny vplyv zimy aj na výrobu vlastnej energie

S marcom pre vás končí zim-
ná sezóna, ako ju z dnešného 
pohľadu hodnotíte?  
- Môžeme skonštatovať, že 
tohtoročná zimná sezóna bola 
tak ako tie predchádzajúce 
mierna a nespôsobila nám z 
hľadiska poveternostnej situ-
ácie žiadne problémy pri zim-
nej údržbe vnútropodnikových 
cestných komunikácií, údržbe 
a prevádzke železničnej vlečky, 
ani pri zabezpečovaní plnenia 
prepravných úloh spojených s 
výrobným procesom. V Podbre-
zovej bolo málo dní so sneho-
vou prikrývkou a ak sneh napa-
dol, tak v malých vrstvách a v 
spojení s oteplením hrozila skôr 
poľadovica. O miernosti zimy 
svedčí aj to, že od novembra 
do marca malo posypové vozi-
dlo len 19 výjazdov a najazdilo 
celkom 741 kilometrov, čo je 
podstatne menej ako v rokoch 

Končí zimná sezóna, ako ju 
z dnešného pohľadu hod-
notíte?
- Každý rok sa pripravujeme 
na vykurovacie obdobie v 
súlade s opatreniami, ktoré 
smerujú k zabezpečeniu spo-
ľahlivej prevádzky 
všetkých plynových 
kotolní a výmen-
níkových staníc 
v starom závode 
(SZ), kotlov a koge-
neračnej jednotky 
v teplárni v novom 
závode (NZ) a po-
trubných rozvodov 
tepla, prevádzkou 
ktorých zabezpečujeme teplo 
vo všetkých priestoroch, t.j. 
administratívnych budovách 
a výrobných halách Železiarní 
Podbrezová a.s. Zimné obdo-
bie u nás graduje v januári a 
februári, avšak vykurovacie 
obdobie mesiacom máj. Táto 
vykurovacia sezóna je v po-
rovnaní s rokom 2015, čo 
sa týka priemerných teplôt, 
kolísavá. Priemerná teplota 
v januári 2015 bola +0,406o 

Celzia a vo februári 2015 
bola -5,26° Celzia, za január 
2016 sa pohybovala na úrov-
ni -3,44o Celzia a vo februári 
bola na úrovni +2,79° Celzia. 
Z teplotného hľadiska mô-
žeme túto zimu hodnotiť ako 
miernu, bez snehu, so zráž-
kami v nižších nadmorských 
výškach, čo však pozitívne 
vplýva na výrobu elektrickej 
energie v našich  malých vod-
ných elektrárňach (MVE).
   Aj v tejto vykurovacej se-
zóne boli dodržiavané sta-
novené teploty pre jednotlivé 
priestory. Vnímanie teploty 

S Ing. Petrom Krajanom, vedúcim prevádzkarne doprava

Pribudne HYSTER
s treskúcou zimou. Aj keď je už 
začiatok marca, dni sa predlžu-
jú a teplota sa zvyšuje, musíme 
rátať aj s tým, že 
zima sa môže ešte 
prejaviť snežením 
a skomplikovať do-
pravnú situáciu. 
Čo bude prioritou 
tohto mesiaca?
- V stredisku auto-
servis začíname s 
prípravou na pre-
zúvanie kontrolou 
funkčnosti vybave-
nia strojov a zariadení pneu-
servisu, aby sme boli pripravení 
túto prezúvaciu kampaň zvlád-
nuť. Je potrebné v kategórii vo-
zidiel do 3,5 tony prezuť okolo 
85 vozidiel akciovej spoloč-
nosti Železiarne Podbrezová 
a k tomu prirátať ďalšie vozidlá 
dcérskych spoločností, súkrom-
né vozidlá zamestnancov a ex-

terných zákazníkov, ktorí služby 
autoservisu využívajú. Celkovo 
prezujeme okolo 150 vozidiel 

v jednej kampani, 
pričom okrem sa-
motného prezutia 
musíme pneumatiky 
aj prehliadnuť, či sú 
vhodné na ďalšiu 
sezónu, očistiť ich, 
označiť a uskladniť. 
   V oblasti údržby 
vnútropodnikových 
ciest po ukončení 
zimného obdobia 

momentálne zisťujeme rozsah 
ich poškodenia a volíme spô-
sob opravy jednotlivých úsekov, 
aby sme zostavili zadanie na 
výber dodávateľa prác.
   Tešíme sa aj na nový príras-
tok vo vozovom parku, kde v 
rámci schváleného plánu in-
vestícií z roku 2015 nám bude 
v desiatom týždni dodané ob-

kročné vozidlo HYSTER M 
600A. V tomto okamihu máme 
informácie, že obkročné vozidlo 
prekonalo loďou cestu od dodá-
vateľa spoločnosti Great Lakes 
Power Service (USA štát OHIO) 
cez Atlantický oceán a zakot-
vilo v prístave Bremerhaven, 
kde bude naložene na kamión 
a špeciálne prepravené do ŽP 
a.s. Ide už v poradí o tretie ob-
kročné vozidlo tohto typu, ktoré 
by malo postupne vystriedať v 
službe najstarší typy, dodaný v 
roku 1998, ktorý má v prepočte 
motohodín na kilometre (pod-
ľa výrobcu 1mthod = 40 km) 
najazdených viac ako jeden 
milión kilometrov. K tomu, akú 
náročnú prevádzku tieto stroje 
vykonávajú si treba predstaviť, 
že prejdú dráhu v dĺžke milión 
kilometrov, v priemere asi kaž-
dých 300 metrov zastavia, zlo-
žia a zoberú paletu s rúrami, 
strieda sa rozjazd a brzdenie a 
často sa mení smer jazdy.      
Aké úlohy vás čakajú v tomto 

roku?
- Okrem bežných úloh spoje-
ných s prepravou materiálu 
pre potreby výroby sa bude 
prevádzkareň doprava podieľať 
svojimi strojmi a mechanizma-
mi na investičných akciách, z 
ktorých spomeniem aspoň roz-
šírenie parkovacích plôch pri 
novom závode, ktoré by malo 
zlepšiť situáciu s parkovaním 
automobilov v blízkosti hlavnej 
brány nového závodu. V rámci 
schváleného plánu generálnych 
opráv železničnej vlečky pripra-
vujeme v letnom období výme-
nu opotrebovaných výhybiek č. 
54 a 56. Výber dodávateľa a sa-
motnú výmenu chceme tech-
nologicky a časovo naplánovať 
tak, aby sme výlukovou čin-
nosťou čo najmenej obmedzili 
prevádzku. Som presvedčený, 
že skúsenosti a spoľahlivosť 
našich zamestnancov v dopra-
ve prispejú k tomu, že sa nám 
podarí tieto úlohy splniť.

(vk)

v tomto miernom počasí je 
o pocitoch. Vyplýva to z toho, 
že väčší chlad alebo tepelnú 
nepohodu za rovnakých vy-
kurovacích podmienok poci-
ťujeme pri zamračenej oblo-
he, teplote nad 0 stupňov..., 

čiže v období, ktoré 
doteraz pretrvá-
valo. Naopak, pri 
mrazivých slneč-
ných dňoch, inak 
vnímame intenzitu 
vykurovania, veď 
príchod zo silne vy-
mrazeného prostre-
dia do príjemne vy-
kúrených priestorov 

v každom vyvoláva pocit tepla 
a pohody.
   V súčasnej dobe využí-
vame v SZ na vykurovanie 
prednostne odpadové teplo 
z vodou chladeného potrubia 
odprášenia oblúkových pecí 
prevádzkarne oceliareň. Zme-
na v porovnaní s predchádza-
júcim vykurovacím obdobím 
nastala v októbri roku 2015 
realizáciou projektu využitia 
odpadného tepla pre ohrev 
trávnika futbalového štadióna 
a zároveň je toto teplo využí-
vané aj na vykurovanie admi-
nistratívnej budovy štadióna 
a ohrev teplej úžitkovej vody 
(TÚV). Plynové kotolne pre-
vádzkujeme na zemný plyn 
len počas výrobných presto-
jov oceliarne. Z odpadného 
tepla sme  za mesiace január 
a február tohto roka využili 
na vykurovanie a ohrev TÚV 
2891 GJ, čo predstavuje vý-
znamnú úsporu nákladov v 
nižšej spotrebe zemného ply-
nu. 
   Zimná sezóna v energetike 

nie je len o vykurovaní. Rov-
nako dôležité je zabezpečiť 
aj výrobu elektrickej ener-
gie v MVE. Pri extrémnych 
mrazoch je veľký problém s 
vymŕzaním hatí a so znižo-
vaním prietokov na vodných 
tokoch.Aj v januári,  kedy 
teploty výrazne poklesli pod 
bod mrazu, vymrznuté hate 
a neskôr uvoľnené ľady nám 
spôsobovali nemalé problémy 
na hatiach. Na týchto pra-
coviskách sme v tomto čase 
posilnili obsluhu, nakoľko ide 
o fyzicky namáhavú prácu a 
tak  v zmene na čistení hatí 
podľa potreby pracovali dva-
ja až traja zamestnanci. Plán 
výroby elektrickej energie vo 
vodných elektrárňach v janu-
ári bol splnený, za čo patrí 
poďakovanie všetkým zain-
teresovaným zamestnancom 
energetiky.
   V zimnom období je plán 
výroby vo vodných elektrár-
ňach nižší. Aj napriek tomu, 
že plán tvoríme na základe 
viacročných predchádzajú-
cich skutočných výrob, súčas-
ná situácia je úplne iná. Mier-
ne počasie a dostatok zrážok 
znamenajú zvýšenie výroby 
vlastnej elektrickej energie. 
Vo februári 2016 sme vo 
vodných elektrárňach vyrobili 
2 784 759 kWh, čo v porovna-
ní s plánom dlhodobého prie-
meru predstavuje 200 per-
centné plnenie. Neočakávane 
dobré výsledky sa v priebehu 
roka môžu zmierniť vplyvom 
klimatických zmien - sucha 
alebo naopak, pri dostatku 
zrážok by sme v MVE mohli 
dosiahnuť vyššiu celoročnú 
výrobu. 

Čo bude prioritou tohto me-
siaca?
- Mierna zima so zrážkami 
znamená, že časť vody sa 
dostáva aj do podzemných 
vôd. Naopak, keď po mrazoch 
nasleduje rýchle oteplenie, 
koncom marca a v apríli voda 
rýchlo steká po zamrznutom 
teréne a napĺňa vodné toky. 
Výhľadovo, napriek tomu, že 
v nižších nadmorských výš-
kach nie je sneh, vo vyššie 
položených oblastiach sneh 
napadol a  prietoky sú zatiaľ 
na dobrej úrovni, očakáva-
me, že hladiny riek sa na jar 
zdvihnú. Pre nás to zname-
ná vyššiu výrobu, veď každá 
vyrobená kWh znamená pre 
Železiarne Podbrezová zni-
žovanie nákladov na jej kúpu 
a s tým spojené poplatky. Pri-
oritou marca bude splniť sta-
novený plán výroby elektrickej 
energie vo vodných elektrár-
ňach, ktorý je postavený vyš-
šie ako v prvých dvoch mesia-
coch tohto roka.

Aké úlohy vás čakajú v roku 
2016?
- Úloh je viac. Spomeniem as-
poň niektoré, ktoré sa týkajú 
modernizácií vodných elek-
trárni. Prevádzkujeme vodné 
elektrárne v Jasení, v Predaj-
nej, v Dubovej a na Piesku. V 
poslednej menovanej, v rámci 
environmentálnych akcií pri-
pravujeme „Izolačné úpravy 
záchytných vaní transformáto-
rov“. V Hydrocentrále Dubová 
v roku 2015 pri postupnej mo-
dernizácii jednotlivých techno-
logických uzlov elektrárni sme 
vykonali modernizáciu  regulá-
tora veľkej turbíny TG2. V tom-
to roku pripravujeme moderni-
záciu regulátora TG1, ktorá 
bude zabezpečená prostred-
níctvom technicko-investičné-
ho odboru externou firmou. 
Okrem mnohých iných úloh sa 
po dvanástich rokoch pripra-
vujeme na generálnu opravu 
kyslikárne, ktorá bude vykona-
ná v letných mesiacoch. 

V. Kúkolová

Foto: archív energetiky
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Každá špecifická oblasť 
alebo každá aplikácia ma-
nažérstva rizika prináša so 
sebou individuálne potreby, 
osobitných záujemcov.

Manažérstvo rizika organizá-
cií umožňuje:
- zvýšiť pravdepodobnosť do-
siahnutia cieľov,
- uvedomovať si potrebu iden-
tifikácie a zaoberania sa rizikom 
v celej organizácii,
- zlepšiť identifikáciu príleži-
tosti a ohrození,
- byť v súlade s príslušnými 
právnymi a predpisovými po-
žiadavkami a medzinárodnými 
normami,
- zlepšovať povinné a dobro-
voľné podávanie správ,
- lepšiť dozor,
- zlepšiť dôveru a istotu akcio-
nárov,
- vytvoriť spoľahlivú základňu 
na prijímanie rozhodnutí a plá-
novanie,
- zlepšiť kontrolu,
- efektívne umiestňovať a vyu-
žívať zdroje na zaobchádzanie 
s rizikom,
- zlepšovať prevádzkovú efek-
tívnosť a účinnosť,
- zlepšovať zdravotnú a bez-
pečnostnú výkonnosť, aj ochra-
nu prostredia,
- zlepšovať prevenciu strát 
a manažérstvo udalostí,
- minimalizovať straty,
- zlepšovať organizačnú pruž-
nosť.

   Proces manažérstva rizika 
nie je jednotný a univerzálne 
platný pre všetky organizácie, 
keďže musí brať do úvahy 
rozličné potreby konkrétnej 
organizácie, jej špecifické 
ciele, súvislosti, štruktúru, jej 
prevádzku, procesy, funkcie, 

Manažérstvo rizika
Organizácie sa takmer bez výnimky stretávajú s rozličnými vonkajšími faktormi a vplyvmi, 
ktoré vytvárajú neistotu, či a kedy dosiahnu svoje ciele. Účinok, ktorý táto neistota má na ciele 
organizácie, predstavuje riziko, t.j. účinok neistoty zámerov, ktoré úspešná organizácia musí 
identifikovať, analyzovať a následne posúdiť, či ho treba modifikovať a ďalej sa s ním zaobe-
rať, aby vyhovovalo určitým kritériám. Počas tohto procesu organizácie komunikujú  a konzul-
tujú s akcionári, monitorujú a skúmajú riziko s cieľom posúdiť, či nevznikne nebezpečenstvo 
a nebude sa vyžadovať ďalšie zaobchádzanie. Manažérstvo rizika možno kedykoľvek apliko-
vať na celú organizáciu, na jej rozličné oblasti, ako aj na osobitné funkcie, projekty a činnosti.

projekty, produkty, služby či 
majetok a osobitne používané 
postupy.

ŠTRUKTÚRA
MANAŽÉRSTVA

RIZIKA
   Úspech manažérstva rizika 
bude závisieť od efektívnosti 
štruktúry manažérstva posky-
tujúcej základy a usporiada-
nie, ktoré ho zavedú v celej 
organizácii a na všetkých 
úrovniach. Štruktúra pomáha 
riadiť riziká efektívne prostred-
níctvom aplikácie procesu 
manažérstva na rozličných 

úrovniach a v rámci konkrét-
nych súvislostí v organizácii. 
Štruktúra zabezpečuje, že 
informácie o riziku získané 
z procesu manažérstva rizika 
sa primerane oznamujú a vy-
užívajú ako základ prijímania 
rozhodnutí a zodpovednosti 
na všetkých príslušných úrov-
niach organizácie.
   Zavedenie manažérstva 
rizika a garantovanie jeho 
pokračujúcej efektívnosti 
vyžaduje jasný a nepretržitý 
záväzok manažmentu orga-
nizácie:

● definovať a zaviesť politiku 
manažérstva rizika,
● zabezpečiť, aby kultúra or-
ganizácie a politika manažér-
stva rizika boli v súlade,
● určiť ukazovatele výkonnos-
ti manažérstva rizika, ktoré sú 
v súlade s ukazovateľmi vý-
konnosti organizácie,
● zosúladiť ciele manažérstva 
rizika s cieľom a stratégiou or-
ganizácie,
● zabezpečiť zhodu zákonov 
a predpisov,
● priradiť príslušným úrov-
niam v rámci organizácie zod-

povednosť a právomoci,
● zabezpečiť, aby sa mana-
žérstvu rizika pridelili potrebné 
zdroje,
● oznamovať klady manažér-
stva rizika všetkým akcioná-
rom,
● zabezpečiť, aby rámec ma-
nažérstva rizika bol naďalej 
primeraný.
   Pred zavádzaním štruktúry 
manažérstva  rizika je dôle-
žité posúdiť a pochopiť tak 
externé, ako aj interné súvis-
losti organizácie, keďže tieto 
skutočnosti môžu významne 
ovplyvniť návrh štruktúry. 
   Rapídne sa rozširujúce pou-
žívanie techniky nielen vo vý-
robnej oblasti, ale aj v oblasti 
zábavy a každodenného ži-
vota zákonite prináša aj mož-
nosti jej nesprávneho využitia 
alebo aj úmyselného zneuži-
tia. Je preto prirodzenou  sna-
hou každého výrobcu ponúkať 
výrobky, ktoré neprinášajú 
možnosti vytvárania nebez-
pečných situácií, nezvyšujú ri-
ziko pre zákazníka a prípadne 
neponúkajú príležitosti na ich 
zneužitie. Hoci takmer každý 
výrobok má svoje špecifiká 
nebezpečných aplikácií, ktoré 
sa nie vždy dajú predpove-
dať, snahou každého výrobcu 
a prevádzkovateľa musí byť 
rešpektovanie určitých zásad 
bezpečnosti, ktoré by zabráni-
li možnosti vzniku úrazu alebo 
smrti, alebo by aspoň zásad-
ne znížili pravdepodobnosť 
takej udalosti a tým zákazní-
kovi priniesli neodškriepiteľný 
úžitok. To je cieľom aj tejto 
normy o manažérstve rizika 
výrobkov, ktorý sme sa pokú-
sili stručne charakterizovať.

(Zdroj: Kvalita)

takmer dvetisíc podnetov, z 
toho reálne sme pomohli viac 
ako tisícke občanom. Nakon-
taktovali sme ich na bezplatnú 
právnu pomoc, na centrá práv-
nej pomoci alebo na organizá-
cie, ktoré sa zaoberajú proble-
matikou nebankových subjek-
tov. Najviac sa s pánom Hal-
cinom stretávame s prípadmi, 
že sa ľudia boja nahlásiť, čo 
sa im stalo. Akoby sa hanbili 
za to, že boli podvedení a ne-
chcú o tom hovoriť. Nabáda-
me ich, aby nám poslali svoje 
skúsenosti spolu s príslušnou 
dokumentáciou na našu we-
bovú stránku branitsaoplati.sk, 
na Ministerstvo spravodlivosti 
SR alebo Komisii na posudzo-
vanie podmienok v spotrebi-
teľských zmluvách. Často sa 
stretávame s názorom  - veď 
som takú zmluvu podpísal. 
Treba si  uvedomiť, že nie kaž-
dá zmluva je morálna a v súla-
de so zákonom. Každá zmlu-
va je vypovedateľná a dá sa 
preskúmať na súde. Tu neplatí 
formulka - neznalosť zákona 
neospravedlňuje. Ľudia nie sú 
povinní poznať všetky zákony, 

Brániť sa skutočne oplatí(Dokonč. zo str. 1)

na to sú tu súdy, ministerstvo 
spravodlivosti, občianske 
združenia a ľudia, ktorí sa vás 
vedia zastať aj proti veľkej ne-
bankovej spoločnosti. Vedia 
vám reálne pomôcť.“
   Riaditeľ odboru prevencie 
kriminality Jozef Halcin pouká-
zal na význam prevencie pred 
nekalými praktikami šmej-
dov. „Zameriavajú sa hlavne 
na ľudí osamotených, 
dôchodcov... Títo pá-
chatelia neberú ohľad 
na to, koľko ten človek 
má rokov, či je zdravý, 
chorý, mentálne na tom 
lepšie, alebo horšie. 
Oni jednoducho vidia 
len mamon, peniaze 
a urobia všetko, aby 
ich získali. Legislatíva 
je jedna vec, ale na 
druhej strane je veľmi 
dôležitá  prevencia, 
osveta.“ Za najdôleži-
tejšie považuje vystrí-
hanie seniorov, aby sa 
nedali oklamať a ak sa 
tak stane, aby vedeli 

primerane reagovať. Na kon-
krétnych prípadoch (Legenda, 
Kamión) poukázal na nekalé 
praktiky páchateľov. Uviedol, 
že od roku 2012 zazname-
nali pokles trestnej činnosti 
podvodov, aj na senioroch. 
Upozornil, že  násilná trestná 
činnosť sa prenáša do do-
máceho prostredia, čo je pre 
objasnenie nekalých praktík 

zložitejšie. Štatistika hovorí, že 
v roku 2015 sa obeťami stalo 
1900 seniorov, z toho bolo 761 
násilných prípadov.“
  Hostia verejnej diskusie ná-
sledne poradili zhruba desiat-
ke prítomných, ktorí prišli hľa-
dať pomoc vo svojej neľahkej 
situácii. Nasmerovali ich, na 
koho sa obrátiť, kde doručiť 
dokumentáciu, podali im prvú 

právnu pomoc.
   „Som veľmi rada, že sme v 
priebehu štvorročného snaže-
nia pomohli stovkám  občanov. 
Aj na dnešnom stretnutí mi 
jedna pani ukázala rozsudok, 
na základe ktorého vyhrala 
súd proti nebankovej spoloč-
nosti. Rozsudok hovorí, že 
práve nebankovka je povin-
ná zaplatiť jej 600 eur, teda 
sumu, ktorú preplatila. Zmluvy 
súd vyhlásil za neplatné a te-
raz sa situácia otočila.  Práve 
spomínaná pani môže osloviť 
exekútora a poveriť ho, aby 
sumu vymáhal od danej spo-
ločnosti. Je to pre mňa a celý 
tím veľké zadosťučinenie a vý-
zva pokračovať v tejto aktivite 
ďalej. Čo je na tom najdôleži-
tejšie, ide o konkrétny príklad 
pre iných ľudí, aby sa prestali 
báť a začali sa brániť. Aby ne-
odhadzovali papiere, ktoré im 
chodia od nebankoviek len tak 
do koša. Poviem to na rovinu - 
aby nepchali hlavu do piesku, 
pretože BRÁNIŤ SA OPLATÍ!“, 
povedala na záver štátna ta-
jomníčka Jankovská.

V. KúkolováFoto: A. Nociarová

Ilustračné foto: I. Kardhordová
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   Na Českomoravskej vysočine v Žďári nad Sá-
zavou sa konala 20. – 23. februára 2016 krajská 
súťaž žiakov stredných odborných škôl: obrába-
čov kovov a mechanikov nastavovačov. Súťaž sa 
konala pod patronátom kraja Vysočina. Najlepší 
sústružníci a programátori postúpili na celoštátnu 
súťaž v Českej republike „Zlaté české ručičky“. 
Na objektívny priebeh súťaže dohliadali odborní-
ci z praxe, z firmy Pramet Šumperk a zo spoloč-
nosti ŽĎAS, a.s., v Žďári nad Sázavou. Súťaže 
sa zúčastnilo osem dvojčlenných družstiev, z toho 
šesť z Českej republiky a dve zo Slovenska. Vy-
hodnotenie súťaže sa uskutočnilo na mestskej 
radnici za účasti predstaviteľov kraja, mesta, spo-
ločnosti ŽĎAS a.s. a usporiadateľskej školy. Našu 

školu v príjemnom prostredí Vyššej odbornej 
školy a Strednej priemyslovej školy v Žďári nad 
Sázavou reprezentovali žiaci druhého ročníka 
Martin Majerník a Peter Jamriška. Napriek silnej 
konkurencii starších a skúsenejších žiakov zo 
škôl s dlhou strojárskou tradíciou zanechali svo-
jím výkonom sympatický dojem a získali cenné 
skúsenosti do ďalšieho života. Zaslúžia si naše 
poďakovanie a podporu v ďalšom odbornom i 
osobnostnom raste. Poďakovanie patrí aj uspo-
riadateľskej škole za bohatý a náučný program 
pre sprevádzajúcich pedagogických pracovní-
kov v podobe exkurzií do veľmi zaujímavých 
prevádzok domácich firiem ENPEKA, HETTICH 
a ŽĎAS a.s.                                                    I.M.

   Nízke Tatry boli vždy inšpiratívne pre umelcov, či už pera ale-
bo štetca. Pod najvyšším vrchom tohto pohoria, v obci Mýto pod 
Ďumbierom, žije a tvorí maliar, sochár, architekt - Igor Faško. 
V polovici januára otvorili v galérii Petra Michala  Bohúňa v Lip-
tovskom Mikuláši výstavu jeho prác, ktoré tvoril od deväťdesia-
tych rokov až po súčasnosť. Na ploche 400 metrov štvorcových 
tak nájdete jeho typické farebné mozaiky, ale aj plastiky, grafiky 
a kresby. O priereze prác umelca najvýstižnejšie napísal Martin 
Ciel: „Diela Igora Faška sú vzrušujúce, sú ťažko zaraditeľné. A 
to je dobre. Pretože otvárajú široké interpretačné polia a nútia 
uvažovať. Aspoň na chvíľu sa zamyslieť nad neobvyklým vý-
kladom skutočnosti. Neobvyklým, pretože originálnym a auten-
tickým. Faškovo videnie reality je derealizujúce, je mýtotvorné 
a veľmi osobné. Je hľadajúce – a tých, ktorí hľadajú pravdu je 
treba si vážiť. Tým, ktorí ju našli je treba sa vyhnúť“. 
   Výstave s názvom DE-AKORD sa však vy vyhýbať nemusíte. 
Verejnosti bude sprístupnená do 2. apríla 2016.  

M. J.

ŘEMESLO VYSOČINY 2016

DE - AKORD
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Jedálny lístok
14. - 20. 3. 2016

Jedálny lístok
21. - 27. 3. 2016

Pondelok
Polievky: držková, mrkvová 
s pórom, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecín-
sky, knedľa ● Plnený brav-
čový závitok, ryža, uhorka 
● Zemiakové knedličky s 
údeným mäsom, kapusta ● 
Rančerský šalát, pečivo ● 
Pečené zemiaky s paradaj-
kovou omáčkou ● Hanácke 
koláče, kakao ● Bageta s pi-
kantným mäsom ● Mliečny 
balíček.

Utorok
Polievky: hŕstková, sedliac-
ka, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, 
zemiaková kaša, čalamáda 
● Hovädzie filé kopaničiar-
ske, tarhoňa, šalát ● Šam-
piňóny na paprike, cestovi-
na ● Parížsky šalát, pečivo 
● Bravčové mäso dusené 
s kelom ● Buchty na pare 
s lekvárom, kakaová posýp-
ka, kakao ● Bageta Gurmán 
● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: slovenská hubová, 
francúzska, pečivo.
● Bravčové mäso na rasci, 
ryža, šalát ● Pečené ka-
čacie stehno, červená ka-
pusta, knedľa ● Vyprážaná 
brokolica, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Windsorský šalát, 
pečivo ● Plnené hovädzie 
mäso, zeleninová obloha ● 
Šúľance s makom ● Bygeta 
s kuracím mäsom ● Mliečny 
balíček.

Štvrtok
Polievky: boršč s mäsom, 
pohronská, pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatko-
vou omáčkou, cestovina ● 
Detvianska nátura, opekané 
zemiaky, uhorka ● Pizza dia-
bolská ● Syrové tajomstvo, 
pečivo ● Pečená ryba s by-
linkami, mexická zelenina ● 
Ryžový nákyp s ovocím ● 
Bageta moravská ● Ovocný 
balíček.

Piatok (sviatok)
Polievka: zeleninová s raj-
baničkou, pečivo.
● Hovädzia roštenka por-
tugalská, ryža, čalamáda ● 
Vyprážaný syr, zemiaky, ta-
társka omáčka.

Sobota
Polievka: morčacia, pečivo.
● Bravčový rezeň s nivou 
a šampiňónmi, zemiaky, 
uhorka ● Kuracie prsia na 
paprike, cestovina.

Nedeľa
Polievka: mexická, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Morčacie prsia 
prírodné, zeleninová ryža, 
kompót.

Dôležitá je životospráva
   Syndróm dráždivého hrubého 
čreva je jedným z nepríjemných 
ochorení tráviaceho traktu, ktoré sa 
ťažko diagnostikuje. Jeho príznaky 
sú totiž čiastočne prelínajú s prí-
znakmi iných tráviacich ťažkostí, 
niektorí pacienti ich napríklad myl-
ne pripisujú chronickej pankreati-
tíde. Ťažkosti prichádzajú vtedy, 
keď sa potrava dostane potom, 
čo prejde žalúdkom a tenkým čre-
vom, do hrubého čreva.
   „Príznaky sa líšia podľa toho, či 
ide o syndróm dráždivého čreva 
s hnačkou, alebo bez nej,“ upo-
zorňuje gastroenterológ Jozef 
Klucho. „V prípadoch, keď pacient 
nemá hnačku, môže ho naopak 
obťažovať zápcha. Spoloč-
nými príznakmi oboch fo-
riem ochorenia býva nafuko-
vanie, prelievanie a škŕkanie 
v črevách alebo bolestivé 
vyprázdňovanie stolice. 
Pacient máva opakované 
nutkanie na stolicu, ale pocit 
vyprázdnenia konečníka sa 
dostavuje buď veľmi zried-
ka, alebo vôbec nie.“ Inak 
povedané, aj keď toho nejeme 
priveľa, cítime sa ako nafúknutý 
balón, máme kŕče v bruchu alebo 
každú chvíľu beháme na toaletu. 
Príznaky ochorenia sa často zhor-
šujú po zjedení niektorých dráž-
divých potravín, najmä mliečnych 
výrobkov. Ak toto pacient na sebe 
spozoruje, je vhodné sa tejto stra-
ve vyhnúť.

Choroba vystresovaných
   Hrubé črevo je orgán, ktorý veľmi 
citlivo reaguje na stres. Gastroen-
terológovia si všimli, že syndróm 
dráždivého hrubého čreva posti-
huje často ľudí, ktorí žijú rušným 
životom, ich psychika musí denne 
spracovávať množstvo nových, 
často stresujúcich podnetov. Pod-
ľa štatistík trpí týmto ochorením 
takmer desatina európskej popu-
lácie. „Vyskytuje sa častejšie u 
žien ako u mužov, väčšinou po-
stihuje ľudí energických, plných 
elánu, ktorí majú sklony všetko 
okolo seba organizovať, prekypujú 
energiou, často sú to perfekcionis-
ti a dominantné typy v riadiacich 
pozíciách,“ tvrdí Jozef Klucho. V 
stresových situáciách sa zhoršuje 
najmä stav pacientov, ktorí trpia 
hnačkou. „Napríklad, keď ráno 
zaspia do práce alebo sa im niečo 
prihodí v rodine, okamžite ich to 
vyženie na toaletu,“ dodáva Klu-
cho. Okrem stresu bývajú spúš-
ťacím mechanizmom aj rôzne in-
fekčné ochorenia alebo dlhodobá 
antibiotická liečba.
   Diagnostika je neraz veľmi zlo-
žitá. Okrem základného gastroen-
terologického vyšetrenia sú často 
potrebné aj pomocné vyšetrenia 
ako sonografia a kolonoskopia, 
aby sa vylúčili závažnejšie orga-
nické ochorenia tráviaceho traktu, 
ako sú zápalové ochorenia hrubé-
ho čreva, poruchy trávenia a vstre-
bávania, celiakia, ochorenia pod-
žalúdkovej žľazy a iné. „Syndróm 
dráždivého hrubého čreva je často 
následkom akútnych zápalových 
črevných alebo iných ochorení, 
najmä tých, ktoré boli dlhodobo 
liečené antibiotickou liečbou,“ upo-

Pondelok
Polievky: terchovská, rasco-
vá s vajcom, pečivo.
● Kuracie prsia na hubách, 
tarhoňa, uhorka ● Bravčový 
rezeň s broskyňou a syrom, 
zemiaky, šalát ● Šošovicový 
prívarok, volské oko, chlieb 
● Šalát pekinský so šunkou, 
pečivo ● Cestoviny s broko-
licou a smotanovou omáč-
kou ● Kakaové osie hniez-
da, kakao ● Bageta Gurmán 
● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: slepačia, tekvico-
vá, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, 
kapusta knedľa ● Hovädzí 
guláš mexický, ryža, šalát 
● Zemiakové placky plnené 
mäsom ● Študentský šalát, 
pečivo ● Ohnivé kuracie 
stehno orientálne, zeleni-
nová obloha ● Maxi buchta 
s orechovo-višňovou pln-
kou, vanilkový krém ● Bage-
ta Apetito ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: furmanská, krupi-
cová so zeleninou, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, 
zemiaková kaša, uhorka ● 
Perkelt z morčacieho mäsa, 
cestovina ● Restovaná ka-
čacia pečeň, hrášková ryža, 
cvikla ● Šalát mrkvový s 
marhuľami ● Kondičkový ta-
nier ● Zemiakové knedličky 
s nutelou, maková posýpka 
● Bageta s kuracím mäsom 
● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: kapustová s klo-
básou, horácka, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, 
zeleninová ryža, kompót ● 
Bravčové stehno hutnícke, 
knedľa ● Ryba na vidiec-
ky spôsob, zemiaky, šalát 
● Lahôdkový šalát, pečivo 
● Kuracie prsia s plnkou, 
zeleninová obloha ● Zape-
kané palacinky s tvarohom 
● Bageta syrová ● Mliečny 
balíček.

Piatok
Polievky: šošovicová kyslá, 
frankfurtská, pečivo. 
● Jelenie ragú s brusnica-
mi, cestovina ● Vyprážaný 
bravčový rezeň, zemiakový 
šalát s majonézou ● Kuracie 
stehno so zeleninou, špená-
tové rezance ● Horehron-
ský syrový šalát, pečivo ● 
Zapekané zemiaky s pórom 
● Šišky s džemom, kakao ● 
Bageta moravská ● Ovocný 
balíček.

Sobota
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Hovädzie dusené, chre-
nová omáčka, knedľa ● Ku-
racie prsia orientálne, ryža, 
uhorka ● Bageta Gurmán.

Nedeľa
Polievka: krúpková, pečivo.
● Pečená krkovička na 
cesnaku, zemiaky, cvikla ● 
Goralská pochúťka, cesto-
vina ● Bageta salámová so 
šalátom.

Trápite sa pri jedle predstavou, čo spôsobí každý hlt, ktorý ste si vložili do úst, 
vo vašom tele? Ak trpíte syndrómom dráždivého hrubého čreva, je váš strach 
opodstatnený.

zorňuje Jozef Klucho.
Zmena lieči

   Ak chceme svoje hrubé črevo 
znovu dostať do formy, nestačí 
len brať predpísané lieky. Medika-
mentózna liečba je zameraná  len 
na zmiernenie prejavov choroby. 
Využívajú sa lieky na zmiernenie 
neurovegetatívnych prejavov a 
na celkové upokojenie, ale najmä 
prípravky špecificky pôsobiace na 
črevné príznaky a probiotiká.
   Aby však bola liečba úspešná, 
treba väčšinou aj celkovo zmeniť 
životosprávu. Pacienti, ktorí sú 
často vystresovaní, by mali ubrať 
zo svojho zvyčajného tempa a 
pri vyprázdňovaní čreva sa ne-

rozptyľovať inými aktivitami, ako 
je čítanie, počúvanie rádia alebo 
fajčenie. Ak trpia hnačkou, mali by 
vylúčiť potraviny, o ktorých vedia, 
že ich preháňajú alebo nafukujú. 
Okrem mliečnych výrobkov to bý-
vajú napríklad aj strukoviny, kysnu-
té cesto a nápoje s obsahom oxi-
du uhličitého. Naopak, pri zápche 
je potrebné pridať do stravy viac 
vlákniny. Nájdeme ju najmä v celo-
zrnnom pečive, cereáliách a ovocí, 
ktoré je dobré jesť aj so šupkou. 
„Pri zápche je zároveň dôležitý 
nácvik vyprázdňovacieho reflexu,“ 
radí Jozef Klucho.
   „Pacient by si mal vybrať v prie-
behu dňa určitý pravidelný čas na 
vyprázdnenie čreva, nezáleží na 

tom, či to je ráno, alebo večer. Pri 
ťažkostiach s vyprázdňovaním 
pomáha masáž podbruška zatvo-
renou päsťou alebo pohár vlažnej 
vody, ktorú môžeme pred vypitím 
trochu osoliť alebo do nej pridať 
šaraticu. Tento postup treba opa-
kovať denne, aspoň dva týždne. 
Ak sa stav neupraví, možno pridať 
na prechodné obdobie ľahké pre-
háňadlá na báze vlákniny alebo 
laktulózy. Dávku treba upravovať 
podľa častosti a mäkkosti stolice a 
preháňadlo postupne vysadzovať. 
Po nástupe spontánneho vyprázd-
ňovania stolice by sa už preháňadlo 
nemalo používať, s výnimkou laktu-
lózy. Tá sa môže bez rizika návyku 

a vedľajších účinkov použí-
vať aj dlhodobo, aby zápcha 
znova nevznikla a môžu ju 
užívať aj tehotné ženy.
   Ak je pacient disciplinova-
ný a vzorne sa o seba stará, 
je nádej na vyliečenie po-
merne vysoká. Dokonca aj 
keď pre nesprávnu diagnó-
zu alebo zanedbanú liečbu 
príznaky pretrvávajú celé 

roky, nie je situácia beznádejná. 
Najkomplikovanejšie prípady sú 
väčšinou spojené s charakterom 
osobnosti pacienta a často si vy-
žadujú nielen liečbu u gastroente-
rológa, ale aj u psychológa alebo 
psychiatra. Ak sa však ochorenie 
podchytí správnym spôsobom, 
majú aj títo pacienti veľkú nádej 
na vyliečenie. Obavy, že by mohol 
syndróm hrubého čreva viesť k 
rakovine, bývajú neopodstatnené. 
„Zápcha spojená s týmto ochore-
ním by musela byť chronická a pre-
trvávať celé roky, aby sme ju mohli 
dať do súvislosti s možným zvýše-
ným rizikom vzniku rakoviny hrubé-
ho čreva,“ dodáva Jozef Klucho.

Internet



Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, spolupra-
covníkom a susedom za účasť na poslednej roz-
lúčke s našim milovaným synom, bratom, krstným 
otcom, ujom a  bratrancom

Ondrejom ULICKÝM
z Brezna.

Ďakujeme za kvetinové dary a pre-
javy sústrasti, ktorými ste sa snažili 
zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú 
rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe 
ŽP.

Smútiaca rodina

„Kto ho poznal, spomenie si. Kto ho 
mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach 
tých, ktorí ťa milovali.“
Dňa 14. februára sme si pripomenuli 
nedožitých 55 rokov a 19. marca de-
siate výročie úmrtia 

Vladimíra KARAKA z Hronca
S láskou spomína manželka a deti s rodinami

...
„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 11. marca si pripomíname piate 
výročie odvtedy, ako nás opustil náš 
drahý otec, manžel a starý otec

Jozef FABRICI z Valaskej.
Spomíname s láskou a úctou

...
„Všetko stíchlo vôkol nás, aj tvoj hlas, otec náš milý. 
Bol to čas, keď sme sa s tebou lúčili. Aj to nebo pla-
kalo, na zem nám vločky snehu od teba posielalo.

Dňa 16. marca si pripomenieme 
smutné siedme výročie odvtedy, ako 
nás navždy opustil náš drahý man-
žel, otec starý a krstný otec

Richard LEITNER z Hronca.
Spomíname s láskou a úctou man-
želka, dcéra, vnúčatá a krstné deti

...
Dňa 13. marca uplynie sedem smutných rokov od-

vtedy, ako nás navždy opustil milova-
ný manžel, svokor a starý otec

Ján LUPTÁK
z Mýta pod Ďumbierom.

S láskou a úctou spomínajú
manželka, zať a vnúčatá

...
Dňa 30. decembra 2015 sme si pri-
pomenuli nedožité sedemdesiatiny 
a 9. marca desať rokov od náhlej 
smrti

Petra POTANČOKA,
pracovníka dopravy

S láskou a úctou spomínajú
súrodenci s rodinami

...
„Kto zomiera neodchádza, ale zostáva v srdciach 
tých, ktorí ho milovali.“
Dňa 7. marca uplynulo desať rokov odvtedy, čo nás 
opustil

Jozef GIERTL z Čierneho Balogu.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú syn, 
dcéra, mama, sestra a bratia s 

rodinami
...

Dňa 11. marca si pripomíname tri roky odvtedy, 
ako sme sa navždy rozlúčili  s našim 
milovaným otcom, bratom a starým 
otcom
Ing. Júliusom STARKE z Valaskej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname
...

„Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci 
zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň 
v našich srdciach zahorí.“
Dňa 17. marca si pripomenieme šieste smutné vý-

ročie odvtedy, ako nás náhle opustil 
náš milovaný manžel a otec

Ján HUBERT z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Spomíname s láskou a úctou
...

„Po krátkych cestá chodili sme spolu, na dlhú 
odišiel si sám. Márne ťa naše oči hľadajú, már-
ne po tvári slzy stekajú.“

Dňa 12. marca uplynie päť rokov, 
ako nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a starý otec

Milan BÚDA z Jasenia.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú
manželka a deti s rodinami

Poďakovanie
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Odchod do dôchodku
vo februári

Inzertná služba

Spomienky

Blahoželáme jubilantom
v marci

Postup cez Cluj
   Po jasnom víťazstve v prvom 
domácom zápase II. kola Ligy 
majstrov proti rumunskému 
Cluju, vycestovala Podbrezo-
vá na odvetné stretnutie do 
Rumunska s cieľom nielen po-
tvrdiť postup, ale aj zvíťaziť. Po 
spoločnom štvrtkovom trénin-
gu v Maďarsku nabrala výpra-
va smer Hunedoara, 
asi 200 kilometrov od 
hraníc s Maďarskom. 
Zápas sa odohral v 
šesťdráhovej kolkár-
ni Siderurgica, ktorá 
bola v minulosti de-
jiskom rôznych pod-
ujatí, ako Svetový či 
Európsky pohár. Aj keď mala 
kolkáreň šesť dráh, duel sa 
odohral na druhej až piatej drá-
he, čiže nastupovali 3 „rundy“ 
hráčov. Podľa zostavy domá-
cich bolo jasné, že tento dvoj-
zápas už len „nedohrajú“, ale 
budú bojovať o čestné víťaz-
stvo na domácej pôde. V pr-
vej dvojici sa predstavili Milan 
Tomka a Daniel Tepša. Súboj 

Liga majstrov
Tomku a Maneu začal na prvej 
dráhe lepšie Manea, keď ten-
to náskok udržal až do konca 
zápasu a porazil Tomku v hod-
notných výkonoch (617:595). 
Hra Daniela Tepšu bola od 
začiatku vynikajúca. Nielenže 
vyprevadil domáceho Dorina 
4:0, ale výkonom 659 aj sta-

novil nový rekord kol-
kárne v Hunedoare! 
Po troch odohraných 
dráhach bolo o po-
stupe do Final Four 
rozhodnuté. V druhej 
dvojici sa predstavili 
Erik Kuna a Vilmoš 
Zavarko. Kuna na-

razil na svojho rovesníka Ro-
hotina, ktorý predviedol druhý 
najlepší výkon zápasu 647, čo 
stačilo na jasnú výhru Rumuna 
4:0. Zavarko mal za súpera 
Dudasa. Ten sa proti Zavarko-
vi chcel predviesť a nakoniec 
sa mu ho podarilo na jednej 
dráhe poraziť. Zavarko však 
svoj duel v ľahkom tempe kon-
troloval a svojho súpera pora-

zil o 34 kolkov. Pred poslednou 
dvojicou bol stav 2:2 a približ-
ne 20 kolkov pre Podbrezovú. 
V poslednej dvojici nastúpili 
Tomáš Pašiak a Martin Kozák. 
Pašiak začal svoj zápas po 
dráhe 160 výborne. Nebyť dru-
hej dráhy 117, bez problémov 
by atakoval 600 bodovú hrani-
cu a taktiež setový bod, nakoľ-
ko súper Mihalcioiu dosiahol 
výkon 593 bodov. Aj Kozák sa 
proti Figleovi po slabšej druhej 
dráhe prebral a nie dobre hra-
júceho súpera porazil. Obaja 
„finišmeni“ vďaka dobrej hre v 
druhej 60. udržali celkový ná-
skok družstva a Podbrezová 
zvíťazila o 37 kolkov (5:3).
Výsledky:
Manea 617 3:1 Tomka 595
Dorin 564 0:4 Tepša 659
Rohotin 647 4:0 Kuna 565
Dudas 607 1:3 Zavarko 641
Mihalcioiou 593 2,5:1,5 Pašiak 
571
Figlea 536 1:3 Kozák 569 

3564:3601, 3:5 -37+
M. Kozák

Horný rad zľava: Miloš Ponjavič - tréner, Martin Kozák, Milan 
Tomka, Daniel Tepša, Tomáš Dilský, Marek Štefančík. Dolný rad 
zľava: Milan Dziad - masér, Erik Kuna, Tomáš Pašiak, Vilmoš 
Zavarko, Pavol Kϋhne - manažér, Igor Roháč - šofér

   V 22. kole Extraligy mužov 
na seba narazili družstvá, kto-
ré na jar ešte neprehrali. Sú-
perom podbrezovského Áčka 
bola Trstená, ktorú po jesen-
nej časti posilnili traja repre-
zentanti Slovenska. Domáci 
kolkári potvrdili svoju kvalitu a 
formu z posledného obdobia 
a súpera porazili bez problé-
mov vysokým rozdielom 7:1 
o 258 kolkov. B a C - mužstvo 
malo napínavé súboje až do 
posledných hodov, ale obom 
tímom sa podarilo zvíťaziť.

KO ŽP A- ŠKK Trstená A 7:1 
3942:3684

Zostava a body: Vadovič 
617/0, Tepša 688/1, Tomka 
649/1, Kuna 622/1, Zavarko 
733/1, Pašiak 633/1.

do predčasného dôchodku
Milan GABOŇ.

V mene vedenia Železiarní Podbrezová a.s. mu ďakujeme za od-
vedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.

pracovné jubileá
35 - ročné

Eva KLEMENTOVÁ
Mária MEDVEĎOVÁ

30 - ročné
Ivan TURIS
Ján TURIS

20 - ročné
Magdaléna BRUONČOVÁ

Miroslav CIPCIAR
Ivan CSITNEKI 

Bc. Agáta KARAFFOVÁ
Vladimír MURÁNSKY

Peter PAVLÍK
Ing. Janka RAFAYOVÁ

životné jubileá
Igor BOHÁČIK

Predám 2-podlažnú garáž na 
Štiavničke. Cena dohodou.
Tel. číslo: 0904 451 774

...
Predám 1-izbový byt na Štiavničke.

EXTRALIGA
KO ŽP B - PKŠ Košice 6:2 

3691:3520
Zostava a body: Ľ. Svitek 
596/0, Kozák 565/0, Štefančík 
637/1, Kyselica 584/1, Balco 
642/1, Dilský 667/1.

KO ŽP C- Inter Bratislava B 
5,5:2,5 

3477:3467
Zostava a body: Herich 
557/0,5, Dziad 545/0, Ponjavič 
571/1, Paulečko 589/1, Petráš 
626/1, Babčan 589/0.

Dohrávka 21. kola 
MKK Piešťany – KO ŽP B 2:6 

3330:3475
Zostava a body: Ľ. Svitek 
575/1, Kozák 585/1, Štefančík 
617/1, Kyselica 549/1, Balco 
583/0, Dilský 566/0.            (mk)

Kontakt: 0908 449 316
...

Predám detskú autosedačku 
zn. Chicco.
Kontakt: 0911 922 585

Ing. Mariana ČERŇANOVÁ
Mária DVORSKÁ

Jozef FAŠKO
Zdena LONGAUEROVÁ

Ivan BELKO
Július FILČÍK

Michal GAJDOŠ
Mária GIERTLOVÁ
Alena HUČKOVÁ
Iveta KUPCOVÁ

Ľudovít LACUŠKA
Elena MARKOVÁ

Alena PANČÍKOVÁ
Marian PRESPERÍN

Kamil RÁDL
Drahoslav TRAJTEĽ

Ing. Jozef TURIS
Marta VEVERKOVÁ

Milan MAGÁŇ
Ľubomír MEDVEĎ
Ján POTANČOK

Katarína ŠEVCOVÁ
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SO SENICOU

   Prvý zápas jarnej časti Fortuna ligy sa začal v ZELPO ARéNE za chladného počasia. Prvý 
polčas priniesol šance najmä po štandardných situáciách, pretože pozícií na centrovanú lop-
tu do šestnástky súpera bolo pomerne veľa. Najviac však zaujali hlavičky kapitánov. Najprv 
tesne vedľa žrdi mieril Pavlík a v závere polčasu aj Kostelný. Ten sa do toho oprel presnejšie 
a Šulla musel vyrážať na roh. Druhý polčas rovnako nepriniesol čisté šance na oboch stra-
nách - za zmienku ale možno stojí tvrdá rana Kochana spoza šestnástky, či hlavička Vajdu v 
nadstavenom čase tesne nad a v nadstavenom čase aj zakončenie hlavou z hranice malého 
vápna od Kostelného vedľa tyčky. Hlavný arbiter nadstavil za časté prerušenia hry až šesť 
minút. V posledných sekundách zápasu Pablo Podio po dlhom autovom vhadzovaní Djordje-
vića strelou spoza 16 rozhodol o zaslúženom víťazstve domácich 1:0. Štadión ovládla veľká 
eufória. Perfektný začiatok jarnej časti! 
FO ŽP Šport: Kuciak - Djordjevič, Kostelný, Krivák, Turňa - Vajda - Šafranko (85. Sabler), 
Kochan, Podio, Peševski (71.Duda) - Rendla.

Súboj o loptu medzi domácim Šafrankom a senickým stredopolia-
rom Šmehylom v prvom jarnom zápase objektívom A. Nociarovej

V dueli so Slovanom bol v hlavičkovom súboji Ježdík – De Kamps úspešnejší domáci hráč.
Foto: A. Nociarová

SO SLOVANOM

Góly: 6´ Kubík. ŽK: Kostelný, Podio - Dielna. Pred 2243 di-
vákmi rozhodovali Patrik Hrčka - Martin Balko, Erik Weiss.

   Podbrezová vstúpila do zápasu s doteraz dobre hrajúcim 
Slovanom veľmi nebojácne a s odhodlaním uhrať čo naj-
lepší výsledok, k čomu mali pomôcť aj predchádzajúce dva 
súboje. Duel ale začal zle a už v šiestej minúte išli hostia 
po centri z krídla do vedenia, keď sa presadil zle pokrytý 
František Kubík (1:0). Už v dvanástej minúte mohlo byť vy-
rovnané, keď svoju prvú veľkú šancu v úvodnom polčase 
nepremenil stopér Krivák. Perfektný center Podia padol na 
jeho hlavu a posila Podbrezovej spred úvodu jari namierila 
z hranice päťky nad. Následne sa hra odohrávala v strede 
poľa, domáci číhali na protiútoky, ktoré nie vždy vyšli, ale po 
štandardke zo 42. minúty opäť zakončoval Krivák. Tentoraz 
mu loptu sklepol Kostelný, no volej obrancu skončil vysoko 
nad bránou Jána Muchu. Druhé dejstvo sa začalo šancou 
Zreľáka, ktorého hlavička do protipohybu Kuciaka len tesne 
minula jeho svätyňu. O chvíľu na to sa do lopty oprel Turňa, 
svojou delovkou bránu minul. Šesťdesiata šiesta  minúta pri-
niesla veľkú šancu Kubíka, jeho hlavička z päťky bránu mi-
nula a o dve minúty na druhej strane Vajda v obrovskej šanci 
po rohovom kope len o centimetre bránu minul. Zreľákove 
chvíle prišli v 73., respektíve 74. minúte. Najprv netrafil po-
loodkrytú bránu po zrazenej strele Kubíka a následne spoza 
šestnástky tesne minul. V priebehu ďalšej minúty prišlo aj 
k skrumáži pred šestnástkou Slovanu. Najprv Vajdovi ušla 
lopta v dobrej pozícií a následne sa nedostalo na zakon-
čenia Rendlu s Turňom, ktoré neprešli. V 81. minúte ešte 
tesne nadhlavičkoval Kostelný, ale záver duelu si už Slovan 
postrážil a odviezol si tri body.
FO ŽP Šport: Kuciak - Turňa, Kostelný, Krivák, Djordjevič - 
Vajda, Ježdík - Peševski (66. Sabler), Podio, Šafranko (73. 
Duda) - Rendla.

   Historicky prvý zápas Podbrezovej v novej City aréne začal pre hostí, ktorí nastúpili s od-
hodlaním a entuziazmom, dobre a už v druhej šanci sa tlačil do zakončenia po rohu na prvej 
žrdi Kostelný. Priestor troch žrdí netrafil, čo sa následne na druhej strane technickým poku-
som spoza šestnástky nepodarilo ani Ježovi.  Sedemnásta minúta priniesla veľkú šancu, pre-
tože oblúčik za obranu defenzíva Trnavy nezastavila a na chvíľu v domnienke, že nabiehajúci 
Peševski je v ofsajde prestala hrať, čo ale pravda nebola. Macedónčan sa dostal pred Kame-
nárom k lopte, brankára prehodil, avšak minul bránu. Dvadsiata štvrtá minúta mohla zname-
nať gól v bráne Kuciaka, keď sa spoza šestnástky do lopty oprel Kadlec a Depetris ranu pred 
malým vápnom tečoval, tesne mimo cieľ. V 31. minúte Sabler navážal loptu do šestnástky 
a aj keď na jej hranici mohol prihrávať Podiovi, ktorý mal lepšiu pozíciu, zobral to na seba a 
tesne minul. K zaujímavému zakončeniu sa dostal aj Šafranko. V 35. minúte mieril z uhlu do 
bočnej siete. Druhé dejstvo začalo strelou Sablera tesne spoza šestnástky trochu vedľa a na 
ďalšiu šancu sme museli čakať až do záveru duelu. Aj keď to bola pravdepodobne Trnava, 
kto držal loptu častejšie, Podbrezová sa dostávala do veľmi nebezpečných protiútokov. Po 
šanci Mikoviča, ktorého vychytal Kuciak prišla strela Rendlu z otočky tesne vedľa, následne 
nepresná hlavička Tambeho, ale čo sa udialo potom... Rendla bol pri dlhej lopte rýchlejšie, 
ako Kamenár, poslal ju povedľa, no jej cestu do brány zhatil Nikolič, ktorý aj na zemi, a to 
ležiac, nepustil do siete dorážku Šafranka. Deväťdesiata minúta priniesla nebezpečnú krížnu 
strelu Mikoviča, ktorú Kuciak poslal tesne pred seba, avšak na druhý pokus loptu skrotil.
   FO ŽP Šport: Kuciak - Turňa, Krivák, Kostelný, Djordjevič - Ježdík, Vajda - Peševski (79. 
Kochan), Podio, Šafranko (90. Duda) - Sabler (58. Rendla).

S TRNAVOU

Sobota, 5. marec 2016, ZELPO ARÉNA Podbrezová
Fortuna liga, 22. kolo

FO ŽP Šport Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava
0:1 (0:1)

Sobota,  27. február 2016, ZELPO ARÉNA Podbrezová
Fortuna liga, 20. kolo

FO ŽP Šport Podbrezová - FK Senica 1:0 (0:0)
Góly: 90+ Podio. ŽK: 31. Kostelný, 75. Turňa - 24. Leško, 78. Hladík, 90. Morong, 90+5. 

Čunta. Pred 1012 divákmi rozhodovali Chmura - Vorel, Kováč.

Streda, 2. marec 2016, City aréna Trnava
Fortuna liga, 21. kolo

FC Spartak Trnava - FO ŽP Šport Podbrezová 0:0
ŽK: 76. Rendla, 82. Kochan - 64. Halilovič, 90. Godál. Pred 4401 divákmi rozhodovali 

Smolák - Hrčka, Jenčura.


