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REKONDIČNÉ
POBYTY 
NA TÁĽOCH
Zamestnanci Železiarní Podbrezová, ktorí 
vykonávajú povolania spĺňajúce zákonom 
stanovené kritériá sťažených pracovných 
podmienok, absolvujú rekondičné pobyty 
na Táľoch. Tohtoročné, ktorých sa zúčastní 
celkovo 320 zamestnancov, sa začali 4. 
apríla 2016.

Obchodná spoločnosť ŽP GROUP – ŽP TRADE BO-
HEMIA, a.s. Praha oslávila svoje jubileum. História 
obchodnej činnos   Železiarní Podbrezová a.s. v Če-
chách sa začala v roku 1993, kedy vznikla EX – PO, s.r.o. 
s cieľom stabilizácie postavenia Železiarní Podbrezová 
na českom trhu. Priamu obchodnú činnosť začala roz-
víjať v polovici roku 1996 a tak si dnes pripomíname už 

dvadsať rokov odvtedy, ako táto obchodná spoločnosť 
prevzala do svojich distribučných kanálov celý objem 
predaja oceľových rúr vyrábaných v Železiarňach 
Podbrezová a.s. pre český trh. Stala sa tak výhradným 
distribútorom výrobkov Železiarní Podbrezová do 
tejto krajiny. Dôležitým medzníkom v jej histórii bol 
rok 1998, kedy bola v obchodnom registri obchodná 
spoločnosť premenovaná na ŽP TRADE BOHEMIA, s.r.o. 
a v septembri toho istého roku  pretransformovaná na 
akciovú spoločnosť. 

Pokles dopytu po žiaruvzdorných materiá-
loch, ktorý sme zaznamenali už v minu-
lom roku, bohužiaľ pokračoval aj v tomto 
roku. A to nielen pre zlievarenský a oce-
liarsky priemysel, ale aj pre výrobcov 
krbov a kachlí.

V areáli súkromných stredných škôl Žele-
ziarní Podbrezová bolo vybudované ďalšie 
športovisko vo svete známe ako workout 
Park. Tento park slúži na spestrenie tré-
ningového procesu, športovej a telesnej 
výchovy, ale aj pre ostatných študentov, 
ktorí majú chuť si zašportovať.

Rastliny ponúkajú najviac živín a vitamí-
nov, ktoré potrebujeme. Skoro všetky 
obsahujú väčšie množstvo vitamínu C, K, 
mnoho živín, stopových prvkov a ďalších 
účinných látok. Často sú to buriny, ktoré 
majú korene veľmi hlboko a vyťahujú zo 
zeme veľa minerálov, ktoré mnohokrát 
chýbajú v zelenine a ovocí z obchodu. 
Vybrali sme pre vás  p na bylinky, ktoré 
sa zbierajú v júli. 

Železiarne Podbrezová a.s.  pri príležitos   
ukončenia školského roka pripravili pre 
de   od  4 do 12 rokov predstavenie roz-
právky ZLATÁ RYBKA, ktoré sa uskutoční 
26. júna 2016 o 11. hodine v Dome kul-
túry ŽP a.s.

Bývalý slovenský futbalový reprezentant 
Michal Breznaník sa po necelých desia  ch 
rokoch vracia do Podbrezovej. Tridsaťroč-
ný ľavý obranca, respek  ve stredopoliar 
sa dohodol s vedením ŽP Šport na dvoj-
ročnej spolupráci.
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Zamestnanci a rodinní príslušníci majú 
možnosť vybrať si z ponuky piatich kú-
peľných zariadení, kde môžu relaxovať za 
zvýhodnené ceny.

ROČNÍK LXXII
17. JÚN 2016
www.podbrezovan.sk

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Koncom mája bola ukončená realizácia prestrešenia hlavného vstupu do starého závodu, so zámerom zlepšenia pracovných podmienok 
strážnej služby počas kontroly osobných a nákladných automobilov na vstupe a výstupe zo závodu. Zároveň sa zvýšil aj komfort vodičov 
a riešená bola aj vstupná a výstupná časť pre peších zamestnancov. Prestrešením, ktoré využíva nosné prvky z rúr – výrobného sor  mentu 
našej spoločnos  , použi  m a  ky z materiálu Alucobond a inštaláciou podsvietenej reklamy našej fi rmy, získal hlavný vstup do areálu starého 
závodu reprezenta  vny dizajn.  Foto: A. Nociarová

V uplynulých dňoch prebiehala inštalácia nového systému merania rádioak  vity na cestnej váhe vstupného materiálu v starom závode. 
Pôvodné slúžilo tomuto účelu od roku 1996. Foto: O. Kleinová

Oslávili  svoje jubileum

Pán riaditeľ, kúpalisko, ktoré pre-
vádzkuje spoločnosť ŽP ŠPORT,  
je jediné v širokom okolí a preto 
pravidelní návštevníci netrpezlivo 
očakávajú, či bude v letnej sezóne 
otvorené.

   - Áno, už sa chystáme na pre-
vádzku, ktorá by mala byť spustená 
v piatok, 1. júla 2016. V súvislosti 
s minuloročnou rekonštrukciou fut-
balového štadióna došlo k zmene 
zdroja tepla cez novovybudovanú 
výmenníkovú stanicu a preto bo-
lo potrebné otestovať vyhrievanie 
vody. Využívať budeme zachytené 
odpadové teplo z oceliarne. Všetko 
funguje podľa našich predstáv a tak 
sú aj ostatné prípravy na otvorenie 
v plnom prúde. Naši návštevníci sa 
môžu tradične tešiť na príjemné 
prostredie s vyhrievanou vodou, 
bufetom so širokým sortimentom 
ponuky, pieskovým volejbalovým 
ihriskom s možnosťou požičania 
volejbalových lôpt, stolnotenisovými 
stolmi, ale aj ďalšími športovými po-
trebami. Ceny vstupného na našom 
kúpalisku ostávajú nezmenené a pre-
vádzkové hodiny budú opäť od 9. do 
18. hodiny. Počasie si síce objednať 
nemôžeme, ale želáme si, aby v tejto 
sezóne našim návštevníkom prialo 
a aby sa k nám radi vracali.



Ako dovolenkovali železiari
pred sedemdesiatimi rokmi
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Podbrezovan 1946 (pôvodný text)

Radovan GRZANKA, 
Vt
   - Ja som veľmi rád, že mô-
žem byť na rekondičnom 
pobyte. Je to tu super, mô-
žeme relaxovať a ešte aj po-
časie je krásne. Včera sme 
si urobili prechádzku do 
okolia, zajtra pôjdeme zasa.

Marta VEVERKOVÁ, 
Vvr
 - Od rekondičného pobytu 
očakávam, že si tu oddýchnem 
a zrelaxujem a všetko nasved-
čuje, že to tak bude. Aj poča-
sie nám praje. Absolvujeme 
predpísané procedúry a máme 
možnosť relaxovať aj vo voľ-
nom čase. Príroda je tu veľmi 
pekná, takže tých možnos   na 
nejaké túry je viac.

Emília MEDVEĎOVÁ, 
Gork
  - Je tu dobre, krásne pros-
tredie, krásna príroda, vý-
borná strava, všetko je fajn. 
Včera sme si po procedú-
rach vyšli na prechádzku 
na golfové ihrisko, je to tam 
nádherné. Som spokojná 
a určite si tu oddýchnem. 

Jaroslav ŠELEST, 
Vvr
 - Potešil som sa, že ma vybrali 
na rekondičný pobyt. Je  to fajn, 
aj keď sme tu ešte len druhý deň 
a absolvoval som málo procedúr. 
Verím však, že budú účinné. Ja 
sa teším, že tu môžem plávať 
koľko chcem, aj včera som bol 
v bazéne až do večere. Veľmi rád 
plávam a do takéhoto bazéna sa 
nedostanem hocikedy.

Milan KVAČKAJ, 
Vvr
 - Je tu super, je to dobrý relax. 
Dobre sa tu cí  me, aj strava je 
dobrá, možno aj schudneme, 
keď pravidelne jeme a pri tom 
sa pohybujeme. Ja som síce 
trochu v napä  , čochvíľa to  ž 
budeme mať prírastok v rodi-
ne a tak netrpezlivo čakám na 
správu z domu.

Miroslav CIPCIAR, 
Tcú
 - Je to dobré. Človek si tu 
oddýchne, veľmi dobrá 
strava, ubytovanie je pek-
né, par  a sme dobrá a po 
procedúrach si vždy nájde-
me nejaký spôsob relaxu, 
jedni idú na  prechádzku do 
okolia, iní si urobia program 
podľa svojich predstáv...

Vladimír GANDŽALA, 
Vvr
 - Páči sa mi tu, som spo-
kojný. Ja športujem, aj sem 
som prišiel z Pohorelskej  
Maši na bicykli a vítam ta-
kéto možnosti relaxu. Re-
kondičný pobyt má pre nás 
určite zmysel a prostredie 
k tomu len prispieva.

Vedenie Futbalového oddielu ŽP Šport, 
a.s., poďakovalo mladým futbalistom 
z kategórie staršieho dorastu (U19),  
ročníka 1997 za ich vzornú a príklad-
nú reprezentáciu klubu. Po dovŕšení 
vekovej hranice končia svoje pôsobe-
nie v dorasteneckej kategórii a začína 
sa ich pôsobenie v mužskom futbale.
Hráčom – Adamovi Hornyákovi, Danielovi 
Magdovi, Petrovi Vresilovičovi, Jakubovi 
Majerníkovi, Adamovi Lipčákovi, Adriánovi 
Káčeríkovi, Filipovi Turlíkovi, Lukášovi Križa-
novskému, Adamovi Petríkovi, Róbertovi 
Badinkovi, Branislavovi Pavolovi, Kasimovi 
Osmičovi a Erikovi Hricovi, poďakovali 
Július Kriváň, predseda Predstavenstva ŽP 

  „Reč o dovolenej sa teší zvýšenému záujmu u všetkých pracujúcich. Väčšina zamest-
nancov už celý rok plánuje svoju dovolenú a rozmýšľa, ako ju čo najlepšie využiť. 
Starší neplánujú svoju dovolenú na veľmi pestré využi  e a význam tejto vidia len 
v telesnom oddychu:
   „Tak čo, Ondro, čo budeš robiť počas dovolenej?  „Ale roboty budem mať do paro-
ma. Prvý týždeň idem s kmotrom chystať drevo a horár nám ho dal až na Kiare, dobrý 
kus cesty treba chodiť. Ráno vstávaj o tretej a večer, aby si šiel domov pri kahanci, ak 
chceš dačo urobiť. Druhé dva týždne budem kosiť Okošenú, nuž ak bude dáky čas, 
dám sa do poriadku a potom zasa do roboty.“
    A ako sa dívajú na dovolenú mladí zamestnanci? Tu je to pestrejšie, medzi nimi je 
viac tých, čo chcú dovolenú všemožne využiť k vlastnej spokojnosti. Tak napríklad: 
športovec - turista má pre dovolenú krásne plány, ale oddýchne si len málo. V potu 
tváre prepeškuje stovky kilometrov, prešplhá viac brál a kopcov, prejde i vidí mnoho 
dedín, miest, hôr, jazier, riek a iných prírodných krás a keď sa obyčajne v posledný 
deň dovolenej vracia s prázdnou kapsou domov, vracia sa s pocitom spokojnos  , že 
dovolenej schu   užil a nasý  l ducha i oko, hoci zajtra v prvých pracovných hodinách 
musí navš  viť závodného lekára, nakoľko nadobarené otlaky ohrožujú jeho pracovnú 
schopnosť.
    Športovec – bicyklista užije tých samých plánov s rozdielom, že vyhľadáva dobré 
cesty, ktorých je u nás naozaj málo, a tak sa z dovolenej vracia celkom podobný 
športovcovi – turistovi, až na zmenu otlakov, ktoré nevlastnia jeho nohy, ale sa boly 
vyššie preniesly.
   Športovec – motorista má program bohatší, lebo jeho JAWA žerie kilometre, čím 
mu umožňuje viac poznať, vidieť a užiť. Tento v posledné dni dovolenej vyhľadáva 
kúpele, aby so seba smyl cestou nazbieraný prach.
   Azda najlepšie plánujú dovolenú  , ktorí ju chcú využiť na riadnu rekreáciu. Takýto 
rekrean   aj skutočne oddychujú lebo celý čas trvania dovolenej trávia v kúpeľoch, kde 
vo vyžehlených nohaviciach s novou kravatou a slameným klobúkom nepreložia krí-
žom slamy a z dovolenej sa vracajú obyčajne zamilovaní, čo máva za následok zťaženie 
ich výkonu, lebo po dovolenej viac času i rozumu musia venovať písaniu odpovedí.
   Ako ďalších treba spomenúť rybárov, ktorí celý čas svojej dovolenej vystoja a vysedia 
pri vode a nikdy nič nechy  a, poľovníkov, ktorí vidia mnoho zverov a málo komárov, 
hubárov, ktorí sbierajú za druhými a domov sa vracajú bez húb, domkárov, ktorí celú 
dovolenú presedia doma, lebo najviac práce na záhrade a mnoho ďalších, ktorým 
je dovolená vecou ich vlastného názoru a nemôžu jej užiť podľa receptu. Dovolená 
teda nie je zlá vec, len rozdielna. Dlho sa na ňu čaká, krátko trvá a už strávená sa 
nikdy nevrá  .

Na Stupke vládla pohoda a dobrá nálada
Z   r e k o n d i č n ý c h  p o b y t o v  n a š i c h  s p o l u p r a c o v n í k o v

Zamestnanci Železiarní Podbrezová, ktorí vykonávajú povo-
lania spĺňajúce zákonom stanovené kritériá sťažených pra-
covných podmienok, absolvujú rekondičné pobyty na Táľoch. 
Tohtoročné, ktorých sa ich zúčastní celkovo 320,  sa začali 
4. apríla 2016. Už šiesty rok sú  eto pobyty organizované 
na Táľoch. Účastníci sú ubytovaní v hoteli Golf a procedúry 
absolvujú v hoteli Stupka  pod odborným dozorom fyziote-
rapeu  ek z našej dcérskej spoločnos    ŽP Rehabilitácia, s.r.o. 
Procedúry spočívajú z kardiovaskulárneho tréningu, klasickej 
masáže, Tens terapie, pobytu v bazéne a saune, welness, pa-
ra  nových zábalov a cvičení SM metódou. Vo voľnom čase 
relaxujú prechádzkami po okolitej prírode a k ich spokojnos   
prispieva bezpochyby pekné prostredie, aj tradične chutná 
strava a príjemný personál  v hoteli Stupka.
   Siedmy sedemdňový turnus sa začal v pondelok 6. júna 
a zúčastnilo sa ho sedemnásť zamestnancov. V čase našej 
návštevy polovica účastníkov cvičila SM metódou v hoteli Golf 
a druhá v bazéne v hoteli Stupka, kde vládla dobrá nálada, ale 
aj disciplína. Z ich správania bolo cí  ť, že sa tu zišla par  a, 
ktorá si dobre rozumie, rešpektuje program a zároveň sa všetci 
stotožňujú s tým, že rekondičný pobyt má pre nich zmysel.  A 
o tom sme sa presvedčili aj v našej ankete:  

FO ŽP Šport

 Futbal Dorast

Vďa k a  m l a d ý m  f u t b a l i s t o m  
Hráči U19 s vedením klubu objek  vom A. Nociarovej

Zľava: J. Mores, J. Kriváň, V. Greško ďakujú F. Turlíkovi

Foto: V. Kúkolová

Šport a prezident futbalového oddielu, vi-
ceprezident klubu Vra  slav Greško, športo-
vý manažér  Michal Budovec a koordinátor 
mládeže Jozef Mores. Našim hráčom ďaku-

jeme za úspešnú a vzornú reprezentáciu a 
prajeme im nielen veľa športových úspe-
chov v ich ďalších futbalových krokoch, ale 
aj veľa šťas  a v súkromnom živote. 



vanie zásad bezpečnos   
práce  a  poriadku na pra-
covisku. 
Čo najviac ovplyvňovalo 
priebeh súťaže?
  - Tímová práca pri od-
straňovaní  porúch je 
veľmi dôležitá, aby za-
riadenie bolo opravené 
a prevádzkyschopné v čo 
najkratšom možnom ter-

míne. Najväčší vplyv na výsledky súťaže 
malo dopĺňanie zmenových údržieb za-
mestnancami z iných zmien za zamest-
nancov dlhodobo práceneschopných, 
prípadne čerpajúcich dovolenky. Vo 
valcovni rúr bola súťaž ovplyvnená aj 
zmenou pracovného režimu počas roka. 
Predstavíte nám víťazný kolektív za 
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Veríme, že naša stratégia bude efektívna

Pán riaditeľ, začiatok roka bol 
poznamenaný poklesom výroby 
v hutníctve a zlievarenstve, čo 
sa pochopiteľne prenieslo aj na 
výrobcov žiaruvzdorných mate-
riálov. Plynie šiesty mesiac roka, 
ako hodno  te situáciu z dnešné-
ho pohľadu?
  - Pokles dopytu po žiaruvzdor-
ných materiáloch, ktorý sme za-
znamenali už v minulom roku, 
bohužiaľ pokračoval aj v tomto roku. A to nie-
len pre zlievarenský a oceliarsky priemysel, 
ale aj pre výrobcov krbov a kachlí. Najväčší 
pokles predaja od začiatku roka v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím sme zaznamenali 
v predaji stekucovadiel do synte  ckých trosiek 
pre oceliarne. Konkurenční výrobcovia znížili 
predajné ceny, ktoré sú pre nás neakceptova-
teľné. Naďalej klesá spotreba a použi  e šamotu 
v priemyselných odvetviach, aj u výrobcov krbov 
a kachlí. Nahrádza sa modernými vláknitými žia-
ruvzdornými materiálmi.
   Celkový pokles predaja 
za prvých päť mesiacov 
predstavoval 10 percent. 
V porovnaní s predchá-
dzajúcim rokom sa zvý-
šil predaj magnéziouh-
líkatých stavív o takmer 
60 percent a mierne sa 
zvýšil aj predaj  žiarobetónových monolitov. 
V ostatných druhoch našich výrobkov bol predaj 
nižší. Tomu zodpovedá aj plnenie fi nančného 
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plánu, za prvých päť mesiacov vy-
kazujeme stratu 112  s. eur.
Čím žijete v týchto dňoch?
  - Zameriavame sa predovšet-
kým na plnenie úloh vyplývajúcich 
z rozboru súčasného stavu. Analy-
zovali sme vývoj predaja v rokoch 
2011 až 2015, kedy došlo k veľkým 
zmenám vo vyrábanom sor  men-
te, ale aj celkovému poklesu vý-
roby a predaja. Definované boli 

strategické úlohy pre oblas   obchodu, surovín, 
energií a personalis  ky. Cieľom realizácie týchto 
úloh je zabezpečiť efek  vitu výroby aj v zme-
nených podmienkach. Keďže sme už viac rokov 
spoluorganizátorom Keramického sympózia – 
jediného na Slovensku, pripravujeme priestor 
pre účastníkov.
Ako sa javí budúcnosť?
  - Zameriavame sa predovšetkým na splnenie 
hlavnej strategickej úlohy – zabezpečenie pre-
daja minimálne 11 535 ton našich výrobkov. Je 

to náročné aj preto, že 
dlhodobejšie pretrváva 
pokles dopytu po žiaru-
vzdorných materiáloch. 
Prevláda ponuka nad 
dopytom, máme silnú 
konkurenciu veľkých vý-
robcov žiaromateriálov, 
hlavne v Česku a Poľsku, 

ktorí neváhajú predávať aj so stratou, čo ešte 
viac komplikuje našu pozíciu. Máme rozpraco-
vaných niekoľko projektov, hlavne na Ukrajine, 

Zo života ŽP GROUP

Súťaž medzi zmenami v centrálnej údržbe

V í ť a z i  s ú  t r a j a

Jún sme začali 
s lepším objemom 

zákaziek, 
ako to bolo 

od začiatku roka 

O priebehu súťaže v centrálnej údržbe  
nás informoval Ing. Ladislav Bizub, 
vedúci ekonomického oddelenia:
Ako pokračovala súťaž medzi zmena-
mi v minulom roku?
  - Aj v roku 2015 pokračovala súťaž 
medzi zmenami podľa platných kritérií 
z predchádzajúcich období, ovplyvnená 
najmä zmenou pracovného režimu 

v prevádzkovej strojnej 
údržbe a elektroúdržbe 
valcovne rúr v druhej po-
lovici roka.
Zaradili ste do súťaže aj nové prvky?
  - Kritéria súťaže ostali nezmenené. 
V priebehu niekoľkých rokov súťaže 
sa osvedčili a záleží na jednotlivých 
majstroch, aký dôraz kladú na ich kaž-
dodenné uplatňovanie v zmenách, to 
znamená  na kvalitu vykonávaných 
opráv výrobných zariadení, dodržia-

Kruhová pec na vypaľovanie šamotu

Dcérska spoločnosť Žiaromat Kalinovo tvorí súčasť ŽP GROUP už dvanásty rok.  Základom jej výrobného 
programu je výroba žiaruvzdorných materiálov s hlavnou výrobou šamotu, žiarubetónov a ďalších hmôt 
a žiaruvzdorných zmesí. Jej generálneho riaditeľa Ing. Ľubomíra KUPCA sme sa opýtali:

vo Francúzsku a v Čechách. Neustále rozširu-
jeme náš sor  ment o nové výrobky – ubíjacie 
a torkrétovacie hmoty na báze MgO, torkretač-
né žiarobetóny, nauhličovadlá a dezoxidovadlá. 
  Jún sme začali s lepším objemom zákaziek, ako 

to bolo od začiatku roka. Dúfame, že v druhom 
polroku sa výroba a predaj zvýšia a spolu s prí-
nosom realizovaných úloh na zvýšenie efek  vity 
výroby sa to prejaví aj na celkovom výsledku 
hospodárenia našej spoločnos  .

...a v oceliarni zmena C. Foto: A. Nociarová

V ťahárni rúr zvíťazila zmena B. Foto: I. KardhordováVo valcovni rúr zvíťazila zmena A...

rok 2015?
  - Nakoľko výrobné prevádzkarne val-
covňa bezšvíkových rúr, oceliareň a ťa-
háreň rúr majú rozdielne technologické 
zariadenia, tak aj vyhodnotenie plnenia 
kritérií bolo robené samostatne, podľa 
jednotlivých prevádzkarní. V minulom 
roku sa víťazom stala v prevádzkovej 
strojnej údržbe a elektroúdržbe vo val-
covni rúr - zmena A, v oceliarni - zmena 

C a v ťahárni rúr - zmena B.
Čím prekvapíte súťažiacich v tomto 
roku?
  - Nepripravujeme žiadne zmeny, na-
koľko sa nastavené kritéria v  súťaži 
medzi zmenami prevádzkových údržieb 
osvedčili, zamestnanci si ich už osvo-
jili a svojím každodenným prístupom 
k pracovným povinnos  am dokazujú 
ich opodstatnenosť.

Piaty rok prebieha v akciovej spoločnos   Železiarne Podbrezová 
súťaž medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo výrobných a ob-
služných prevádzkarňach, ktorej kritériá sú zamerané na kvalitu, 
výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnos   pri práci, 
reklamácie. Súťažia pracovné kolek  vy kategórie „R“ z oceliarne, 
valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energe-
 ky, dopravy a odboru riadenia kvality. 
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Mgr. Tomáš  Kvačkaj

D. Rakyta 

Koordinátorky: Mgr. Marianna Kramlová, PaedDr. Mar  na Tóthová

Výchova mladých futbalistov
prechádza do ZŠ s  MŠ Pionierska 2 

FO ŽP Šport

   Futbalový oddiel ŽP Šport Podbrezová oznamuje fanúšikom podbrezovského futbalu, mla-
dým futbalistom a rodičom, že k 30. júnu 2016  končí spoluprácu v realizácii športových tried 
a športovej prípravy so ZŠ Karola Rapoša v Brezne. 
   Od 1. septembra 2016 v rámci Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM) začína spoluprácu so 
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno s cieľom skvalitnenia športovej prípravy mladých futbalistov 
pôsobiacich v žiackych kategóriách FO ŽP Šport Podbrezová. 

Workout park aj v našom areáli 

   V areáli súkromných stredných škôl Železiarní 
Podbrezová bolo vybudované ďalšie športovisko 
vo svete známe ako workout Park. Tento park 
slúži na spestrenie tréningového procesu, špor-
tovej a telesnej výchovy, ale aj pre ostatných 
študentov,  ktorí majú chuť si zašportovať.
   Park je vybavený posilňovacími strojmi na 
rozvoj kondičných schopnos  , na ktorých sa pri 
cvičení využíva váha vlastného tela a rôznymi 

hrazdami a bradlami, kde cvičenec pri správnej 
technike pohybu precvičuje a rozvíja silu všet-
kých svalových par  í. 
   Vybudovaním  parku sme získali ďalšie mož-
nos   a vytvorili podmienky pre rozvoj športu v 
našich súkromných stredných školách a skvalit-
nenie telesnej a športovej prípravy športovcov 
a študentov. Týmto športovým parkom sa 
ešte viac zlepšili už teraz výborné podmienky, 
ktorými sa môže chváliť máloktorá škola na 
Slovensku.

Športový areál ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne

Foto: J. Čief

Foto: P. Zifčák

V poslednú májovú sobotu sa vo vynovenej breznianskej synagóge uskutočnilo 
slávnostné vyhodnotenie 21. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru 
a sa  ry O Bomburovu šabľu.  Do súťaže  na tému Škola – základ života sa zapojilo 
127 autorov z Českej republiky, Nemecka, Poľska, Rakúska, Ukrajiny, Uzbekistanu 
a Slovenska so 190 prácami. Vernisáž výstavy spestrilo vystúpenie Speváckeho 
zboru mesta Brezna a skupiny historického šermu Berezun. Výstava najúspešnejších 
kresieb Bomburovej šable 2016 v breznianskej synagóge potrvá do konca júna. 

Bomburova šabľa 
vo vynovenej synagóge

Učitelia vycestujú za poznaním
Z Š  s   M Š  P i o n i e r s k a  2  o p ä ť  z í s k a l a  g r a n t

V roku 2014 Európsky parlament schválil nový program EÚ v oblas   vzdelávania 
a odbornej prípravy pod názvom Erasmus+, zlučujúci predchádzajúce programy 
celoživotného vzdelávania Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Gruntvig. 

Už po druhýkrát sme reagovali na výzvu na predkladanie žiados   programu 
Erasmus+ 2016 a náš už druhý projekt „Používajme cudzí jazyk ak  vne“ sa zaradil 
medzi  e úspešné. Snažili sme sa pokračovať a rozšíriť ciele defi nované už v pr-
vom úspešnom projekte Erasmus+  2015 „Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu 
v predmete anglický jazyk v športových triedach“.  

Zámerom bolo zvýšiť jazykové zručnosti 
žiakov talentovaných na šport, skvalitniť 
jazykové kompetencie pedagógov a ino-
vovať vyučovací proces anglického jazyka. 
V tomto roku sme sa rozhodli pokračovať 
v cudzojazyčnom vzdelávaní športovcov 
a rozšíriť kompetencie učiteľov vyučujúcich 
nielen anglický, ale aj nemecký a ruský 
jazyk. Ciele sme rozšírili aj o integráciu 
cudzieho jazyka do iných predmetov (ma-
tema  ka, informa  ka, telesná a športová 
príprava a pod.).
   S fi nančnou podporou Erasmus+ môžu 
desiati učitelia zo ZŠ s MŠ Pionierska 2, 
Brezno vycestovať na jazykové mobility 
do zahraničia, aby si zlepšili jazykové kom-

petencie, rozbili stereotypnosť vo vyučo-
vaní a vymenili si pedagogické skúsenos   
v mul  kultúrnom kontexte a tým skvalitnili 
vyučovací proces.
   Vďaka programu Erasmus+  štyri učiteľ-
ky anglického jazyka a tréner hokejistov 
absolvujú jazykové kurzy vo Veľkej Británii 
(Cambridge a Portsmouth). Dve učiteľky 
anglického jazyka sa zúčastnia jazykového 
pobytu na Malte. Vyučujúca ruského jazyka 
si osvojí interak  vne metódy vyučovania 
počas mobility v Lotyšsku. Učiteľka ne-
meckého jazyka absolvuje kurz v Nemecku 
(Drážďany), ktorý je zameraný na princípy 
projektovej práce a projektového mana-
žérstva pri organizovaní a uskutočňovaní 

mládežníckych stretnu  . 
   Aby sme žiakov vystavili kontaktu s jazy-
kom čo najviac, zapojili sme do programu 
aj učiteľku matema  ky, ktorá bude využívať 
na svojich hodinách  metódu CLIL. V jazy-
kovom kurze v Nórsku získa väčšiu istotu 
pri používaní anglického jazyka a v rámci 
možností aj jeho použitie pri vyučovaní 
matema  ky a informa  ky.
    Kurzy poskytujú nielen možnosť zvyšo-
vania jazykových zručnos  , ale aj nápady 
a metódy ako spestriť  výučbu a pomôcť 
sebe a svojim žiakom používať anglič  nu  
ak  vne.  
   Po absolvovaní kurzov učitelia zakom-
ponujú inovácie do školského vzdeláva-
cieho programu a od septembra 2016  
začnú postupne zavádzať nové trendy do 
vyučovania. Viac informácií o projekte 
uverejňujeme na webovej stránke www.
projektydvojka-sk.webnode.sk.
    Na základe postupne nadobúdaných 
skúseností s programom Erasmus+, sa 
koordinátorky  projektov plánujú v roku 
2017  zamerať na  mobilitu žiakov ZŠ s MŠ 
Pionierska 2 a vycestovať do zahraničia už 
za ich účas  .
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DUDINCE 
ponúkajú do 11. decembra 2016 
ubytovanie v dvojposteľových izbách 
hotela Rubín. Na tri noci, ako aj na 
päť nocí  v cene 44 eur/osoba/noc. 
V hoteli Minerál je cena  za tri, aj za 
päť nocí 39 eur/osoba/noc. V hoteli 
Smaragd môžete služby využiť  za 
tri noci, ako aj päť nocí v cene 44 
eur/osoba/noc. V cene pobytu je 
zahrnutá polpenzia (raňajky formou 
bufetových stolov, večera ako vý-
ber z menu). Cena pobytu zahŕňa 
ubytovanie, stravovanie, lekársku 
konzultáciu, 2x liečebné procedúry 
denne, denné využi  e vírivého rela-
xačného bazéna Wellnea a vonkaj-
šieho bazéna Rubín (v sezóne) a 2x 
jednohodinovú návštevu vitálneho 
sveta Wellnea.

RAJECKÉ 
TEPLICE 

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

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

SKLENÉ 
TEPLICE 

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

RELAXAČNÉ POBYTY
V KÚPEĽOCH
Výhodné ceny pre zamestnancov ŽP, 

dcérskych spoločností a rodinných príslušníkov

RAJECKÉ TEPLICE

SKLENÉ TEPLICETURČIANSKE TEPLICE

DUDINCE

SLIAČ PIEŠŤANY

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

TURČIANSKE 
TEPLICE 

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

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

V prípade záujmu sa môžete nahlásiť 
na t.č. 2912  u M. Šuhajdovej.
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Pondelok
Polievky: mexická, roľnícka, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky  ● 
Hovädzia roštenka na slanine, tarhoňa, 
uhorka ● Ravioly so syrom, paradajko-
vá omáčka ● Hydinový šalát, pečivo ● 
Bravčové mäso dusené s kelom ● Ry-
žový nákyp s ovocím ● Bageta Ape  to 
● Mliečny balíček. 

Utorok
Polievky: morčacia, cesnaková s haluš-
kami, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa ● Hovädzí guláš mexický, ryža, 
šalát ● Vyprážaná treska plnená broko-
licou a syrom, zemiaky, šalát ● Parížsky 
šalát, pečivo ● Ohnivé kuracie stehno 
orientálne, zeleninová obloha ● Šišky 
s džemom, kakao ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: kapustová s údeným mäsom, 
francúzska, pečivo.
● Perkelt z morčacieho mäsa, cesto-
vina ● Husárska roláda, zemiaková 
kaša, čalamáda ● Furmanské halušky 
● Bulharský šalát s bravčovým mäsom, 
pečivo ● Hubové rizoto, uhorkový ša-
lát ● Zapekané palacinky s tvarohom ● 
Bageta syrová ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: prešporská, tekvicová, pe-
čivo.
● Kuracie prsia prírodné, zeleninová 
ryža, kompót ● Hovädzie dusené, 
kôprová omáčka, knedľa ● Pizza dia-
bolská ● Šalát mrkvový s marhuľami ● 
Zapekané zemiaky s pórom ● Pečené 
buchty so slivkovým lekvárom, kakao 
● Bageta Gurmán ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: šošovicová kyslá, pohronská, 
pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Bravčové stehno bra  slav-
ské, cestovina ● Kurča dusené so sliv-
kami, ryža ● Lahôdkový šalát, pečivo 
● Zapekaná ryba so šampiňónmi, šalát 
z červenej kapusty s kukuricou ● Šú-
ľance s makom ● Bageta moravská ● 
Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa ● 
Kuracie prsia orientálne, ryža, šalát ● 
Bageta syrová.

Nedeľa
Polievka: hŕstková, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané zemia-
ky, uhorka ● Kuracie stehno s kuriat-
kovou omáčkou, cestovina ● Bageta 
s pikantným mäsom.

Jedálny lístok
20. – 26. 6. 2016

Jedálny lístok
27. 6. – 3. 7. 2016

Pondelok
Polievky: držková, mrkvová s pórom, 
pečivo. 
● Bravčové stehno nitrianske, knedľa ● 
Hovädzie mäso námornícke, ryža, šalát 
●  Špenátové listy s hlivami, opekané 
zemiaky ● Pestrý cestovinový šalát 
● Kuracie rezančeky, zelená fazuľka 
s baby mrkvou ● Maxi buchta s ore-
chovo-višňovou  plnkou, vanilkový 
krém ● Bageta salámová so šalátom ● 
Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: boršč s mäsom, karfi olová, 
pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, uhorka ● 
Hovädzie fi lé kopaničiarske, tarhoňa, 
šalát ● Údené mäso, hrachová kaša, 
uhorka, chlieb ● Grécky šalát, pečivo 
● Losos na masle, dusená zelenina ● 
Buchty na pare s lekvárom, kakaová 
posýpka, kakao ● Bageta s pikantným 
mäsom ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: slepačia, paradajková, pe-
čivo.
● Bravčové mäso na hubách, ryža, ša-
lát ● Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Vyprážaný karfi ol, 
zemiaky, tatárska omáčka ● Syrové 
tajomstvo, pečivo ● Plnené hovädzie 
mäso, zeleninová obloha ● Žemľov-
ka s tvarohom ● Bageta moravská ● 
Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: fazuľová kyslá, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Jelenie ragú s brusnicami, cestovina 
● Vyprážaný bravčový rezeň, zemiako-
vá kaša, kompót ● Restovaná kačacia 
pečeň, hrášková ryža, cvikla ● Hore-
hronský syrový šalát, pečivo ● Rezance 
s tvarohom, zakysanka ● Zemiakové 
knedličky s nutelou, maková posýpka 
● Bageta s kuracím mäsom ● Mliečny 
balíček.

Piatok
Polievky: krúpková, hrachová so salá-
mou, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa ● 
Pečené kuracie stehno, zeleninová 
ryža, šalát ● Zemiakovo-bryndzové 
pirohy so slaninou ● Tlačenkový ša-
lát, pečivo ● Cestoviny s brokolicou 
a smotanovou omáčkou ● Hanácke 
koláče, kakao ● Bageta Gurmán ● 
Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: zeleninová s rajbaničkou, 
pečivo.
● Pečená krkovička na cesnaku, zemia-
ky, cvikla ● Kuracie prsia na paprike, 
cestovina ● Bageta Ape  to.

Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, knedľa 
● Bravčový rezeň na zelenine, ryža, 
čalamáda ● Bageta moravská.

Najvyšším 
základom lieku

je láska 

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

  Nech  k je ľahko prístupný a dobre sa 
zbiera za suchého slnečného dňa okolo 
poludnia. Prednosť dávame tmavším, 
oranžovým plnorozkvitnutým hlávkam, 
lebo sú účinnejšie, ako svetlé. Čaj z nech-
 ka pomáha zlepšovať trávenie, priaznivo 

pôsobí na pečeň, žlčník, obličky, upoko-
juje, zlepšuje činnosť srdca a mierne zni-
žuje tlak krvi. Tak  ež upokojuje centrálnu 
nervovú sústavu a zlepšuje činnosť srdca. 
Zvonku sa často využívajú baktericídne 
a regeneračné účinky na podporu ho-
jenia rán pri zápale ústnej dutiny, pri 
paradentóze, na rany a zápaly kože. Patrí 
medzi najlepšie preven  vne a podpor-
né liečebné prostriedky pri všetkých 
druhoch rakoviny, osobitne žalúdka, pe-
čene, hrubého čreva, maternice, kože a 
prsníka. Z jeho ďalších dobrých vlastnos   

Rastliny ponúkajú najviac živín a vitamínov, ktoré potrebujeme. Skoro všetky obsahujú väčšie množstvo vita-
mínu C, K, mnoho živín, stopových prvkov a ďalších účinných látok. Často sú to buriny, ktoré majú korene veľmi 
hlboko a vyťahujú zo zeme veľa minerálov, ktoré mnohokrát chýbajú v zelenine a ovocí z obchodu. Vybrali sme 
pre vás  p na bylinky, ktoré sa zbierajú v júli: 

   Je pekná rastlina s mnohými žltými 
kvietkami, obľubujúca veľa slnka a dobrú 
kyprú pôdu. V našich dedinách už dávno 
prisudzovali tejto rastline zázračnú moc. 
Počas svätojánskej noci zbierali dievčatá 
jej kvety, pripravovali z nich nápoj lásky, 
ktorý potajomky dávali piť mládencom, 
aby sa do nich zaľúbili.  Ľubovník bodko-
vaný má na svojom povrchu drobné ole-
jové žliazky - bodky, ktoré obsahujú čer-
vené fl uoreskujúce farbivá - hypericíny. 
Hypericíny majú na organizmus euforický 
vplyv vyvolávajúci príjemný stav telesnej 
a duševnej pohody. Od týchto látok je 
sfarbený na červeno aj Jánsky olej, ktorý 
sa kedysi z ľubovníka pripravoval. Čaj z ľu-
bovníka sa používa pri melanchólii, skľú-

čenej nálade, zníženej pracovnej výkon-
nos  , neurózach, depresiách, nespavos   
a nervovej vyčerpanos  . Lieči migrény, 
zápaly a slabos   nervov, choroby pečene 
a žlčníka, napomáha pri odtoku žlče v 
žlčovodoch, upravuje tráviace poruchy. 
Uvoľňuje napätie v hladkých svaloch 
žalúdočnej steny a tým mierni kŕče a 
pocity boles  . Ľubovníkový čaj by mali piť 
aj ženy v období klimaktéria, ktoré trpia 
na psychovegeta  vne poruchy. Pomáha 
aj pri nočnom pomočovaní a pri strachu 
z noci.  Posilňuje imunitný systém a zvy-
šuje jeho fagocytárnu ak  vitu. Fagocyty 
sú pohyblivé bunky, ktoré sa nachádzajú 
v celom našom tele, dokážu rozpoznať 
votrelca – choroboplodnú baktériu, ktorú 
pohl  a a rozložia. 
   Ľubovníková vňať obsahuje veľa trieslo-
vín, až do 15 percent, ktoré majú pro  zá-
palový a zvieravý účinok. Ľubovník je pre-
to vhodný pri liečbe rôznych zápalových 
ochorení, napríklad pri zápale priedušiek, 
žalúdka, čriev alebo zápale močového 
mechúra. Účinný je aj na stafylokoky 
- baktérie, ktoré spôsobujú väčšinu hni-
savých ochorení. Dlhodobé nadmerné 
užívanie ľubovníka pri súčasnom slnení 
v letnom období nie je zdravé, pretože 
rastlina obsahuje látky s fotodynamic-

kými účinkami, ktoré môžu vyvolať ne-
žiaduce kožné reakcie. Pla   to najmä pre 
svetlovlasých ľudí, u ktorých môže dôjsť 
k poruchám kožnej pigmentácie. Treba 
však povedať, že v klinických skúškach, 
v ktorých extrakt ľubovníka užívala veľká 
skupina ľudí počas dlhej doby ako ukľud-
ňujúci prostriedok, nedošlo ani v jedinom 
prípade k spomínanej nežiaducej reakcii.

Čaj
Pijeme dvakrát denne. Polievkovú lyžicu 
zalejeme 0,2 -- 0,3 l vriacej vody, vylúhu-
jeme 15 minút. Lepšie zmiešať ľubovník 
do čajovej zmesi spolu s inými bylinami 
podobného účinku, vtedy je takýto čaj 
oveľa účinnejšia ako samotný ľubovník. 

   Za suchého počasia sa zbiera list a vňať 
krátko pred úplným rozkvitnu  m, najne-
skoršie keď je polovica kvetov už rozkvit-
nutá. Listy sa zbierajú postupne a vňať sa 
reže 2 až 3 razy do roka vo výške asi 10 
cm od zeme, listy napadnuté hrdzou sa 
nezbierajú. Sušia sa rýchlo v  eni alebo 
pri teplote najviac 35 stupňov Celzia.  V 
medicíne sa využíva ako zložka silice - 
mentol, a to najmä pre ich upokojujúci 
a antiseptický účinok (mentol pôsobí 
tlmivo na zakončenia senzi  vnych nervov 
a vyvoláva pocit chladu). 
   Aplikuje sa pri chorobách tráviacej 
sústavy, povzbudzuje vylučovanie trá-
viacich žliaz a najmä vylučovanie žlče. 
Zastavuje vracanie, uvoľňuje kŕče žalúd-
ka, lieči koliky a choroby čriev, zlepšuje 
chuť do jedla, tíši bolesti pri žlčových 
kameňoch, odstraňuje plynatosť.  Tlmí 
aj bolesti nervového pôvodu, bolenie 
hlavy, migrénu, žalúdočnú nervozitu. 
Uvoľňuje kŕče hladkého svalstva, zabra-
ňuje zápalovým procesom a zastavu-

je preháňanie.  Zvonka sa aplikuje pri 
zápaloch ústnej dutiny, pri bolestiach 
zubov, pri reume, pri zápaloch kože, 
na inhalácie pri chorobách horných dý-
chacích ciest. Veľmi dobre sa uplatňuje 
ako prísada do bylinkových kúpeľov a 
inhalácií. Používa sa vo forme obkladu 
proti svrbiacim vyrážkam a zápalom 

kože. Zvyšuje telesnú kondíciu ( spolu 
s rozmarínom), posilňuje celú nervovú 
sústavu. Silne povzbudzuje a posilňuje 
organizmus. Mätu môžeme piť dlhodobo 
ako súčasť čajových bylinných zmesí, ak 
ju však pijeme samotnú, treba kúru vždy 
po 10 dňoch na týždeň prerušiť.
  Na osvieženie v terajších horúcich 
dňoch si môžete pripraviť nealkoho-
lické mojito, kde potrebujete limet-
ku, hnedý cukor podľa chu  , čerstvé 
mätové lístky, ľadovú drvinu a sódu. 
Do vyššieho pohára vložíte na štvr  ny 
nakrájanú limetku, pridáte cukor a mä-
tové listy. Roztlačíte dreveným tĺčikom, 
aby limetky a mätové listy pus  li šťavu. 
Pre silnejšie osvieženie môžete dodať 
šťavu z citrónov. Doplníte ľadovou dr-
vinou a podľa potreby doplna dolejete 
sódu alebo minerálkou. Veľmi príjemne 
vás tento nápoj ochladí a dodá vám 
energiu do vášho organizmu.  Mojito 
si môžete dochutiť aj iným ovocím, 
napríklad výborné sú jahody. 

Mäta pieporná

Ľubovník 
bodkovaný

Medovka lekárska

   Je rozšírená v našich záhradách, kde sa 
jej dobre darí. Pochádza z oblas   Stre-
domoria a má rada chránené, výživné a 
slnečné polohy bez nadmernej vlhkos  . 

Rozmnožujeme ju delením trsov a se-
menami. Medovka má krásnu citrónovú 
vôňu. Na liečivé účely z nej zberáme vňať 
ešte pred rozkvitnu  m, pretože neskôr 
zbieraná vňať stráca svoju typickú vôňu 
aj účinnosť. V priaznivom teplom a slneč-
nom roku môžeme uskutočniť jej zber dva 
až trikrát do roka. Zberáme ju za suchého, 
slnečného a teplého počasia, pretože 
vo vlhkom a chladnom počasí dochádza 
k okamžitému zapareniu vňate, strate 
účinných látok i vône. Pri sušení treba za-
bezpečiť slabý prievan, aby sa sušenie čo 
najviac urýchlilo.  Čaj z medovky je veľmi 
príjemný s upokojujúcim a pro  víruso-
vým účinkom, pijeme ho najmä pri her-
pese, chrípke, chorobách z prechladnu  a 
a iných vírusových ochoreniach.  Pôsobí 
seda  vne na centrálny nervový systém, 
používa sa pri nervových poruchách, 
epilepsii a pri nespavosti. Ak vypijeme 

pred spaním štvrť litra medovkového 
čaju, budeme dobre spať a budeme mať 
pekné sny. Pomáha pri psychickej vyčer-
panos  , opuchoch a zápaloch nervov, bú-
šení srdca, srdcovej neuróze, extrasystólii, 
migréne, klimakterických ťažkos  ach a pri 
pocitoch zvracania v tehotenstve. 
  Medovka uvoľňuje aj boles   a kŕče čriev, 
odstraňuje plynatosť, pomáha pri črev-
ných a žalúdočných kolikách a pri zápale 
a boles   žalúdka a žlčníka. 

Čaj
Čaj z medovky užívame 2 – 3x denne, pri 
nespavos   večer pred spaním. Polievkovú 
lyžicu usušenej posekanej vňate medovky 
necháme zapariť štvrť litrom vrelej vody 
na 15 minút. Môžeme osladiť malým 
množstvom medu.
Na všetky spomínané neduhy môžeme 
použiť aj karmelitánske kvapky, ktoré 
pripravujeme z medovky. 

Nechtík lekársky
spomenieme priaznivý účinok na ženské 
orgány.  Pri silnej a boles  vej menštru-
ácii začneme týždeň pred jej začiatkom 
piť nechtíkový čaj. Nechtíková masť je 
základným liekom na všetky ťažko hojace 
sa rany, vredy, opuchy, zapareniny, prele-
žaniny, omrzliny a popáleniny. Zvonku sa 
užíva aj čerstvá šťava alebo  nktúra pri 
rakovine kože, na pehy, starecké škvrny, 
na kŕčové žily. Je dobrou prísadou do 
sedacích kúpeľov. Môžeme ho užívať bez 
obáv dlhodobo.

Nech  ková masť
   Štyri hrste čerstvých kvetných hlávok 
nechtíka spolu s hornou časťou vňate 
nadrobno posekáme a dáme do pol ki-
logramu rozpustenej bravčovej masti. 

Necháme zovrieť – pozor, silne kypí, preto 
použijeme veľkú nádobu – ešte dobre 
premiešame, prehrejeme a odstavíme. 
Necháme prikryté stáť cez noc. Potom 
trochu prihrejeme a prefiltrujeme cez 
ľanové plátno. Dobre vytlačíme (zvyšok 
môžeme použiť na obklady, napr. pri 
kŕčových žilách) a nalejeme do vhodnej 
 aše. Skladujeme v chladničke.
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Spomienky
„Len ky  čku kvetov z lásky na hrob môžeme 
  dať, pokojný spánok priať a  chú modlitbu 

odriekať.“

Dňa 18. júna si pripomenieme nedožitých de-
väťdesiat rokov nášho milovaného 

Jána BELASÉHO z Valaskej.

S láskou a úctou spomíname

...
„Čas rýchlo plynie, ale spomienky zostávajú.“

Dňa 9. júla si pripomenieme nedožitých sedem-
desiat rokov 

Pavlínky KELLNEROVEJ. 

S láskou a úctu spomínajú manžel Ján, dcéra 
Anka s manželom, syn Peter s rodinou, bratia Milan a Jozef 
s rodinami

...

Dňa 3. júna sme si pripomenuli štvrté výročie 
od úmr  a nášho drahého manžela, otca a sta-
rého otca 

Ivana DIMITROVA z Podbrezovej – Š  avničky.

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

...

„Tak, ako tíško žila, tak tíško nás opustila. 
Skromná vo svojom živote, ale veľká v láske 
a dobrote. Odišla si bez slov a na rozlúčku nebol 
čas, spomienky na teba zostanú navždy v nás.“ 

Dňa 27. júna 2016 si pripomenieme prvý rok, 
ako nás navždy opustila naša drahá mamka, 
stará mamka a prastará mamka 

Mária REISOVÁ z Brezna.

S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami  

Poďakovania
Dňa 27. mája 2016  nás vo veku sedemdesia  ch 
piatich rokov opustila naša drahá manželka, 
mama a stará mama

Darina BELLOVÁ z Podbrezovej.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
bývalým spolupracovníkom, susedom, zná-
mym a ostatným, ktorí ju prišli odprevadiť na poslednej ceste. 
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kve  nové dary, ktorými ste sa 
pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
aj Dychovej hudbe ŽP.
Smú  aca rodina 

...

Dňa 3. júna nás navždy opustila naša drahá 
dcéra, mama, stará a prastará mama

Nadežda KOŠTIAĽOVÁ zo Š  avničky.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
bývalým spolupracovníkom, susedom, zná-
mym a ostatným, ktorí ju prišli odprevadiť na 
poslednej ceste. Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kve  nové 
dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Smú  aca rodina 

B L A H O Ž E L Á M E  V ÍŤA Z O V I !

Železiarne Podbrezová a.s.  
pri príležitos   ukončenia školského roka

pripravili pre de   od 4 do 12 rokov 
predstavenie rozprávky

ZLATÁ RYBKA,
ktoré sa uskutoční 

26. júna 2016 o 11. hodine v Dome kultúry ŽP a.s.
Známy príbeh spracovaný mnohými národmi, tentoraz 

v podaní členov Bábkového divadla na Rázces  , 
hovorí o ľudskej cham  vos   

a je aktuálny a poučný v každej dobe.
Bližšie informácie získate prostredníctvom sekretariátov  

vašich prevádzkarní a odborných útvarov.    

Symbióza fabriky s prírodou. Kochať sa pohľadom a vnímať 
vôňu lesných jahôd môžu všetci tí, ktorí prechádzajú v areáli 
starého závodu popri oceliarni. Tento pohľad nám poslala 
Ta  ana Barzíková zo zásobovania  

V júni
pracovné jubileá

35-ročné
Juraj MEDVEĎ

30-ročné
Ján CHMELKO

Janka KUREKOVÁ
Jana MATTOŠOVÁ
Vladimír PAPRČKA

Štefan VOJTEK
Katarína VOJTEKOVÁ

20-ročné
Ing. Igor HREBÍČEK

životné jubileá
Ján KOVÁČ

Daniela MACHAJDÍKOVÁ
Milan ORAVKIN
Soňa PEŤKOVÁ
Ivan STEHLÍK

Peter VÁCLAVÍK
Ing. Jozef ČERŇAN

Oľga ČIEFOVÁ
Anton ČIŽMÁR

Ing. Miroslav ČIŽMÁRIK
Svetlana KVAČKAJOVÁ

Miroslav LANG
Janka NEPŠINSKÁ

Ing. Janka RAFAYOVÁ
Miroslav SEKÁČ
Peter STRAKA
Ján GAJDOŠ
Július JUHÁS

Ing. Jozef KATRENIAK
Rudolf LATINÁK
Ľubomír RAFAY

Igor ŠŤAVINA

Pozývame vás
● 24. júna o 17. hodine do Arény v Brezne 
na LETO S TALENTÁRIOM. Pozvanie pla   
pre veľkých i malých od súkromnej ume-
leckej školy,

● na HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA 
od 24. – 26. júna do amfi teátra v Heľpe, 
na folklórny fes  val s účasťou slovenských 
a zahraničných súborov,

● na JÁNSKY GUĽÁŠ 25. júna o 13. hodine 
na futbalové ihrisko v Hronci, kde sa usku-
toční súťaž vo varení guľášu a nebude 
chýbať Jánska vatra,

● 27. júna o 17. hodine na TANEČNÉ 
PREDSTAVENIE do Mestského domu kul-
túry v Brezne, v ktorom vystúpia žiaci 
tanečného odboru ZUŠ.

Žrebovali sme
„Drahý, idem na päť minút k susedke, 
T1-T5:  nezabudni každú polhodinu 
pomiešať polievku.“  Šťastie sa tento raz 
usmialo na Romana Halamu z oceliar-
ne, ktorému cenu venuje Jozef Krella, 
riaditeľ ŽP Gastro servis, s.r.o. Termín 
prevzatia ceny si môže dohodnúť na t.č. 
2711, 2714. 

Úspešnému riešiteľovi krížovky z Podbrezovanu č. 10, Petrovi Dekrétovi zo zásobovania,  cenu 
venoval Ing. Ján Gaboň, generálneho riaditeľa ŽP Informa  ka, s.r.o. Foto: I. Kardhordová

V máji odišli
do predčasného 

starobného dôchodku
Peter GREGOR
Ján POTANČOK
Milan PURGAT

do starobného dôchodku
Dušan GONDA

V mene vedenia akciovej spoločnosti 
Železiarne Podbrezová im ďakujeme za 
odvedenú prácu a do ďalších rokov živo-
ta želáme veľa slnečných dní.

- Slečna, vy ste mi včera nepovedali cenu....T 1-T5. Vylúštenú tajničku pošlite do redak-
cie do 27. júna 2016, na jedného z vás čaká cena, ktorú venuje Ing. Anna Kováčová, 
riaditeľka ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.
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Dňa 10. júna odštartoval podbrezovský fortunaligový  m letnú prípravu v Zelpo Aréne. Prvé dva týždne budú prebiehať v domácich pod-
mienkach, potom sa presunú na prípravné stretnu  e s Honvédom 25. júna v Budapeš  . Od 28. júna do 5. júla vycestujú na sústredenie do 
Česka, do Třemošnice – Starý Dvůr, kde odohrajú tri prípravné zápasy: 29. júna v Nymburku s FC Slovan Liberec, v Chlumci nad Cidlinou 2. 
júla s FK Jablonec a jedenásť dní pred začiatkom nového ročníka Fortuna ligy 2016/2017 sa v Prachoviciach stretnú s FK Mladá Boleslav.
 Foto: I. Kardhordová

Naši úspešní dorastenci – zľava: J. Poliaková, F. Bánik a M. Ďuricová, objek  vom B. Vadoviča  

Muži jednotlivci: Norbert Kiss, Vilmoš Zavarko, Igor Kovačič a Hrvoje Marinovič

Dvojnásobná majsterka sveta 
Nikola Tatoušková

 Futbal  Muži A

Zdroj: TASR, 2.6.2016

 Futbal  Muži A

Zdroj: SITA, 5.6.2016

 Kolky  Juniori Juniorky Muži Ženy 

M. Kozák

B. Vadovič

 Kolky Dorast 

 V sobotu, 11. júna 2016 sa v kolkárni 
v Rimavskej Sobote konal posledný 
turnaj dorastencov a dorasteniek v 
sezóne 2015 – 2016. Zúčastnilo sa ho 
12 najlepších dorastencov a  12 naj-
lepších dorasteniek, podľa priemeru 
zvalených kolkov v sezóne. 
 V súťaži dorasteniek vyhrala 
Gabriela Hupčíková z TKK 
Trenčín (553) fantas  ckým 
záverom, keď posledný-
mi dvomi hodmi (9 a 8 
kolkov) si zabezpečila 
víťazstvo s trojbodovým 
náskokom. Výborným vý-
konom na druhú priečku 
vystúpila naša hráčka Mi-
chaela Ďuricová (550). Aj tre  a 
pozícia patrila našej hráčke – Janke 
Poliakovej (534), ktorá o bod preds  hla 
súperku Patríciu Machálkovú z TJ Duslo 
Šaľa. 
 Z dorastencov vyhral reprezentant 
Kolkárskeho oddielu ŽP Šport Podbre-
zová Filip Bánik. Podal najlepší výkon 
celého turnaja (561 zvalených kolkov) 
a druhého hráča, Mariána Foriša z TJ 
Slavoj Veľký Šariš porazil o 4 kolky 
(557). Tretí skončil Jakub Urban z KK 

TO P  1 2

 Druhá polovica mája patrila v kolkár-
skom svete dvom významným poduja-
tiam – Majstrovstvám sveta družstiev 
junioriek a juniorov 2016 a Majstrov-
stvám sveta jednotlivcov žien a mužov 
2016, ktoré sa uskutočnili v chorvátskom 
Novigrade.

 V juniorskej kategórií mala Podbre-
zová zastúpenie v podobe Erika Kunu a 
Mareka Štefančíka, ktorí reprezentovali 
Slovenskú republiku. V juniorkách nás 
zastupovala Nikola Tatoušková, hráčka 
podbrezovského klubu, reprezentujúca na 
majstrovstvách Českú republiku.

 Erik Kuna bol najlepším slovenským 
hráčom, v súťaži družs  ev dosiahol tre   
najlepší výsledok do fi nále jednotlivcov, 
656 kolkov. Slovenské družstvo skončilo 
piate, vo finále zvalili hráči 632 kolkov. 
Stačilo to na 5. miesto v súťaži jednotliv-
cov a takisto v súčte s výkonom z kvalifi -
kácie na 5. miesto v kombinácií.

 Majstrami sveta v družstvách sa stali re-
prezentan   Srbska pred Čechmi a Nemca-
mi. Majstrom sveta v jednotlivcoch aj 
kombinácií sa stal Róbert Ernješi, ktorého 
finálových 717 bodov bolo najvyšším 
výkonom celých MS. Marek Štefančík 
štartoval dvakrát v disciplíne šprint, kde 
vypadol v 2. kole.

 Úspešná pre Podbrezovú bola súťaži 
junioriek. Nikola Tatoušková v drese Čes-
kej republiky sa stala majsterkou sveta 

Pobedim (547). Náš druhý zástupca v 
tejto kategórii Marek Švantner obsadil 
výkonom 490 kolkov 11. miesto.
 Štyria dorastenci nášho kolkárskeho 
oddielu vybojovali všetky umiestnenia 
a na stupne víťazov sa postavili Filip 
Bánik (1. miesto), Michaela Ďuricová (2. 
miesto) a  Janka Poliaková (3. miesto).

Výsledky dorastenci: 
1.Bánik Filip 561/KO ŽP Šport Podbre-
zová, 2. Marián Foriš 557/V. Šariš, 3. 
Jakub Urban 547/Pobedim, 4. Šimon 
Milan 534/Rakovice, 5. Šimon Magala 

532/ Rakovice, 6. Oliver Kažimír 529/ 
V. Šariš, 7. Denis Putz 517/Pezi-

nok, 8. Filip Lehuta 516/Sta-
rá Turá, 9. Radoslav Fúska 
515/Žarnovica, 10. Mar  n 
Ilovský 507/Vrútky, 11. 
Marek Švantner 490/KO 
ŽP Šport Podbrezová, 12. 
Dominik Zembjak 487/

Trstená.
Výsledky dorastenky: 

1. Gabriela Hupčíková 553/Tren-
čín, 2. Michaela Ďuricová 550/Pod-
brezová, 3. Janka Poliaková 534/KO ŽP 
Šport Podbrezová, 4. Patrícia Machál-
ková 533/Šaľa, 5. Nikola Mazúchová 
531/Šaľa, 6. Alexandra Šúryová 524/
Modranka, 7. Dominika Jankovičová 
520/Modranka, 8.Alžbeta Verčíková 
510/Rakovice, 9. Veronika Zelinková 
496/Rakovice, 10. Kamila Vrbová 475/V.
Šariš, 11. Žaneta Bednárová 465/Trste-
ná, 12. Simona Koreňová 447/Trenčín.

Breznaník sa vracia do Podbrezovej 

Bývalý slovenský futbalový reprezen-
tant Michal Breznaník sa po necelých 
desiatich rokoch vracia do Podbrezo-
vej. Tridsaťročný ľavý obranca, respek-
tíve stredopoliar sa dohodol s vedením 
ŽP Šport na dvojročnej spolupráci. 

Breznaník hral za klub z Horehronia 
už v dorasteneckom veku, v podbre-
zovskom „áčku“ si odkrútil dve sezóny. 
V decembri 2006 smerovali jeho kroky 
do Slovana Bratislava, následne pôso-
bil v Liberci či ruskom Amkare Perm. 

Naposledy hosťoval na jar 2016 v 
Dukle Praha zo Sparty Praha. Na Let-
nej má kontrakt do 30. júna, potom sa 
stane podbrezovským hráčom. „Michal 
u nás vyrástol pre veľký futbal a teraz 
sa k nám vracia,“ uviedol pre denník 
Šport prezident fortunaligového klubu 
Július Kriváň. „Dakedy dávno sme sa 
dohodli, že keď bude príležitosť, rád 
príde. Splnil to a nám zaplní miesto 
v zostave na ľavej strane, kde to po-
trebujeme. Čoskoro bude papierovo 
voľný hráč a tak išlo o dohodu medzi 
nami a Michalom na jeho podmienkach 
v zmluve, ktoré sme z väčšej časti ak-
ceptovali. Ak by dosahoval výkonnosť, 

ktorá by ho znovu „odporúčala“ do za-
hraničného klubu, vieme sa dohodnúť 
na prípadnom prestupe,“ dodal Kriváň 
na adresu desaťnásobného slovenské-
ho reprezentanta.

Po angažovaní Vratislava Greška v 
roku 2011 sa tak Podbrezovej podarilo 
uloviť ďalšiu veľkú rybu. Breznaníka 
však trápia už šiesty týždeň problémy 
so slabinami a ich stav sa nezlepšuje. 
Nestihne ani začiatok letnej prípravy. 
„Dúfam, že sa dám v Podbrezovej 
dokopy a začnem pravidelne hrávať. 
Potom to pre mňa nemusí byť koneč-
ná stanica v mojej kariére,“ povedal 
Breznaník. 

Asistent trénera Branislav Benko v Podbrezovej končí 

 Vedenie 8. klubu uplynulej sezóny For-
tuna ligy 2015/16 sa rozhodlo nepredĺžiť 
končiacu zmluvu s asistentom trénera a 
trénerom brankárov Branislavom Benkom.

Ten sa po sedemročnom pôsobení lúči 
s Horehroním. Informuje o tom ofi ciálna 
internetová stránka klubu.

Rodák z Poproče si počas aktívnej hráč-
skej kariéry obliekal dresy VSŽ Košice, 1. 
FC Košice, Prievidze a Rimavskej Soboty, 
kde chytal až do štyridsiatky.

Trénerské začiatky začal písať Benko 
v LAFC Lučenec, ako tréner brankárov 
pôsobil v Podbrezovej od júla 2009, účin-
koval aj pri mládežníckych výberoch slo-
venskej reprezentácie do 18 a 19 rokov.
Po odvolaní hlavného trénera Jaroslava 

Kentoša vo februári 2015 ho vedenie ŽP 
Šport menovalo za dočasného hlavného 
kormidelníka A-mužstva.

„Branislavovi Benkovi ďakujeme za 
spoluprácu, výnimočné okamihy spojené 
s naším postupom do najvyššej slovenskej 
futbalovej súťaže. Prajeme mu ešte veľa 
športových i osobných úspechov v jeho 
ďalšej trénerskej kariére,“ uvádza podbre-
zovský klubový web.

„Zlaté“ majstrovstvá sveta 2016
jednotlivkýň, ako aj kombinácie (výkony 
597 v kvalifi kácií a 638 vo fi nále).

 V družstvách zvíťazili reprezentantky 
Maďarska pred Chorvátkami a Nemkami.

Po juniorských MS pokračovala súťaž v 

bojoch o seniorské cenné kovy v jednot-
livcoch žien a mužov. Aj v tejto kategórií 
mala Podbrezová bohaté zastúpenie.
Na MS Novigrad 2016 z KO ŽP Šport Pod-
brezová, pod vedením trénera Miloša 
Ponjaviča (SRB), hrali:
ženy: Katarína Valigurová (SR), Nikola 
Tatoušková (ČR),

muži: Tomáš Pašiak, Erik Kuna (SR), Vilmoš 
Zavarko, Daniel Tepša (SRB).

 Katarína Valigurová zvalila v kvalifi kácií 
608 kolkov, čo stačilo na postup do play 
off , v ktorom nestačila na neskoršiu me-
dailistku N. Gašparini z Chorvátska. Nikola 
Tatoušková sa výkonmi 612, 591, 626 a 
605 dostala do štvrťfi nále, kde v drama  c-
kom súboji podľahla Nemke Sine Beisser 
až v predposlednom hode.

Tomáš Pašiak (617 bodov) sa neprebo-
joval do play off. Erik Kuna postúpil do 
play off  (630 bodov), kde v prvom kole 
vyradil skúseného Schneidera (GER) výko-
nom 660 bodov a v druhom kole nestačil 
na Srba M. Simijonoviča, výkonom 605 
bodov. Daniel Tepša so 600 bodmi do 
play off  nepostúpil. Najlepšie si počínal 
momentálne najlepší svetový hráč Vilmoš 
Zavarko, potvrdil svoju tohtoročnú výkon-
nostnú suverenitu a získal  tul majstra 
sveta jednotlivcov pre rok 2016. Výkonmi 
699, 679, 671, 680, 683 a 687 bodov do-
kráčal k svojmu druhému  tulu majstra 
sveta jednotlivcov (prvý získal v roku 2010 
Ritzing/Rakúsko). Svoj triumf podtrhol aj 
víťazstvom v krátkej disciplíne - šprint. V 
kombinácií bol Zavarko druhý za Igorom 
Kovačičom (SRB) zo Szegedu.

V krátkych disciplínach (šprint a tan-
dem) podbrezovskí hráči, až na Zavarka, 
na medaily nedosiahli: 
muži
1. miesto Vilmoš Zavarko (SRB)
2. miesto Norbert Kiss (HUN)
3. miesto Hrvoje Marinovič (CRO)

3. miesto Igor Kovačič (SRB)
muži kombinácia:
1. miesto Igor Kovačič (SRB) 949
2. miesto Vilmoš Zavarko (SRB) 946
3. miesto Hrvoje Marinovič (CRO) 910
ženy:
1. miesto Ines Maričič (CRO) (vo finále 
pokorila výkonom 675 bodov svetový 
rekord)
2. miesto Sina Beisser (GER)
3. miesto Aneta Cvejnová (CZE)
3. miesto N. R. Gašparini (CRO)
ženy kombinácia:

1. miesto Ines Maričič (CRO) 876
2. miesto Edina Timar (HUN) 866
3. miesto Brigita Strelec (SLO) 861
Podbrezovskí kolkári na MS 2016 v No-
vigrade získali celkovo 4 zlaté a 1 strie-
bornú medailu:
zlato: Vilmoš Zavarko (jednotlivci mU50), 
Vilmoš Zavarko (šprint mU50), Nikola 
Tatoušková (jednotlivci wU23), Nikola 
Tatoušková (kombinácia wU23)
striebro: Zavarko (kombinácia mU50).


