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Z obsahu čísla
vyberáme:

BALÍČKY
SA OSVEDČILI
„Našim poslaním je predovšetkým dobrou stravou zabezpečiť spokojnosť zamestnancov“, prízvukuje v každom rozhovore Jozef Krella, riaditeľ spoločnos
ŽP GASTRO servis.
Železiarne Podbrezová

Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

Žiaromat Kalinovo

Mgr. Ivana Majerčíková
referentka správy pamiatkových objektov
hradu Ľupča

Nárast výroby ocele sa postupne prejavoval
aj zvýšeným dopytom po žiaruvzdorných
materiáloch, čo sa prejavilo predovšetkým
33 percentným nárastom výroby a predaja
magnéziovouhlíkatých stavív, synte ckých
trosiek a magnéziových hmôt.

Vďaka spolupráci s pilotným Projektom Donč, sa v dňoch 11. a 13.
augusta na hrade Ľupča odohral I.
panský snem. Prípravy naň začali už
v piatok popoludní a hlavný program,
so všetkou noblesou a parádou, prebehol v sobotu.
Keďže historický program trval až
do neskorých hodín, správa hradu sa
rozhodla pre mimoriadne večerné
prehliadky hradného areálu. Nabitý
víkend vyvrcholil v nedeľu koncertom
Spievajúce múry, ktorý prvýkrát preveril akus ku nedávno obnoveného
horného nádvoria. Zaujímavý a pestrý program ocenili aj návštevníci,
ktorých na hrad prišlo počas týchto
Pokračovanie na str. 2

čítajte na 2. strane

ŽP Group

čítajte na 3. strane

Bilancia
v centrálnej údržbe
Bez spoľahlivých technologických zariadení a rýchlej údržby nie je možné dosahovať dobré výsledky vo výrobnom procese.
Percentá prestojov v hlavných výrobných
prevádzkarňach z dôvodu údržby sú jedným z hlavných kritérií správneho fungovania centrálnej údržby.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 3. strane

Hradné nádvorie objek vom I. Majerčíkovej

Osemdesiat rokov
Dohľadový audit systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001 organizovanej
výučby
Ing. Igor Veverka
vedúci oddelenia životného a pracovného
prostredia, požiarnej a civilnej ochrany

V akciovej spoločnosti Železiarne
Podbrezová sa v dňoch 15. a 16.
augusta 2017 uskutočnil dohľadový
audit pre udržanie cer ﬁkátu systému environmentálneho manažérstva

(ďalej „SEM“) do 9. septembra 2018.
Externá audítorka, Ing. Jolana Lazúrová z cer ﬁkačnej spoločnos SGS
Slovakia spoločnosť s r.o. Košice,
v súlade s programom dohľadového
auditu preverila funkčnosť SEM podľa
normy ISO 14 001 v prevádzkarňach
valcovňa bezšvíkových rúr, doprava,

centrálna údržba, energe ka a v odbore bezpečnos a životného prostredia.
Zo záverov auditu vyplynuli odporúčania zamerané na zlepšovanie
systému environmentálneho riadenia spoločnos . Audítorkou bola
potvrdená funkčnosť SEM a platnosť

schváleného cer ﬁkátu SEM pre Železiarne Podbrezová a.s., pod číslom
SK12/1769.

Ďakujem vedeniu akciovej spoločnos , aj všetkým zainteresovaným
zamestnancom, ktorí boli počas
tohto auditu ústretoví.

V roku 1940 som sa prihlásil za učňa do
podbrezovských železiarní. Na prijímaciu
skúšku, ktorá bola pomerne náročná, sa
prihlásilo 148 žiakov s úplným základným
vzdelaním a na skúšobnú dobu do učebného pomeru prijali 30 chlapcov.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 4. strane

SYMPÓZIUM
V KALINOVE

Triumf v medzinárodnom turnaji

V polovici júla sa v Kalinove zišli štyri
výtvarníčky, aby začali práce na svojich
dielach, keďže vernisáž výsledkov ich prác
bola naplánovaná na začiatok augusta.
Región

čítajte na 5. strane

V nominácii aj naši
KOLKÁRI

Zľava: Kakuk Levente (Répcelaki SE), Tomáš Pašiak a Vilmoš Zavarko (ŠK Železiarne Podbrezová), Zapletán Zsombor (Répcelaki SE)
M. Jančovič
noviny@zelpo.sk

Dom športu v Podbrezovej privítal od 18. do 20. augusta najlepších
kolkárov v Európe na jedenástom
ročníku turnaja ŽP Cup. Zúčastnili sa
ho dve družstvá domácich kolkárov,

z Maďarska prišli dve družstvá Szeged
TE a Répcelaki SE, z Bosny a Hercegoviny sa turnaja zúčastnil Borac Banja
Luka, z hlavného mesta Macedónska
prišiel KK Makpetrol Skopije, nechýbal
ani chorvátsky zástupca KK Plitvice
a turnajovú osmičku doplnil výber kvaliﬁkácie. V súťaži družs ev sa najlepšie

darilo A družstvu Podbrezovej, ktoré
zvíťazilo výkonom 3 848 bodov, druhé
miesto patrilo hráčom z mesta Répcelak, ktorí nazbierali 3 784 bodov a tre
skončil Szeged so ziskom 3 691 bodov.
Súčasťou turnaja bolo aj hodnotenie
jednotlivcov, ktorí sa svojimi výkonmi
v družstvách mohli kvaliﬁkovať aj do

nedeľňajšieho ﬁnále jednotlivcov. Do
najlepšej dvanástky sa prebojovali
štyria domáci kolkári Vilmoš Zavarko
(677) , Tomáš Pašiak (653), Erik Kuna
(652) a Peter Nemček (635). Podbrezovčanovi Martinovi Kozákovi (626)
patrila 13. priečka a do postupu mu
tak chýbalo najmenej, ďalší dosiahli
taktiež pekné výsledky Marek Štefančík (623), Bystrík Vadovič (617),
Daniel Tepša (614), Radovan Balco
(596), Tomáš Dziad (593), Tomáš Dilský
(592), Ondrej Kyselica (575) a Michal
Babčan (525).
V superﬁnále mali možnosť súperiť
len štyria najlepší, ktorými sa stali
dvaja hráči ŠK Železiarne Podbrezová,
Vilmoš Zavarko a Tomáš Pašiak a ich
súpermi boli dvaja Maďari, Zsombor
Zapletán a Kakuk Levente, z družstva
Répcelaki SE. V súboji o najlepšieho jednotlivca sa nepočítali výsledky
z družstiev, ale sa začínalo od nuly.
Drama ckú súťaž nakoniec vyhral hráč
ŠK ŽP Vilmoš Zavarko s výkonom 678
bodov, pred Zsomborom Zapletánom
(667). Tre skončil Tomáš Pašiak, ktorý
hodil 630 a štvrté miesto obsadil Kakuk
Levente s počtom bodov 616.

Prvé sústredenie reprezentácie Slovenskej republiky U23 sa konalo 10. – 12.
augusta 2017 v Modranke a v Bra slave.
V nominácii trénera Slovenska Bystríka
Vadoviča boli až štyria hráči Športového
klubu Železiarne Podbrezová (ŠK ŽP):
Radovan Balco, Marek Štefančík, Tomáš
Dziad a Marek Švantner.
ŠK ŽP

čítajte na 7. strane

Fortuna liga
Po domácej výhre nad Michalovcami
potvrdili formu futbalis A mužstva
aj v Slovenskom pohári, keď zvíťazili
v Kamenici nad Cirochou, gólmi Karla
Biliča a Mar na Válovčana, 2:0. Na
víťaznej vlne sme vycestovali do Trenčína, kde nás čakal technicky náročný
súper, no skvelý bod za remízu 1:1
potvrdil upokojenie v našich radoch.
FK ŽP

čítajte na 8. strane

Futbalmánia
Nový futbalový ročník priniesol do Zelpo
arény viacero noviniek, ktorými sa FK Železiarne Podbrezová snaží zvýšiť komfort
fanúšikov všetkých vekových skupín.
FK ŽP

čítajte na 8. strane
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Novinka v stravovacích službách má veľký ohlas

Z á m e r s pl n i l s vo j ú č e l
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

„Našim poslaním je predovšetkým dobrou stravou zabezpečiť spokojnosť
zamestnancov“, prízvukuje v každom rozhovore Jozef Krella, riaditeľ spoločnos ŽP GASTRO servis. Predstavenstvo materskej spoločnos ŽP, v rámci
sledovania všetkých oblas starostlivos o svojich zamestnancov, pravidelne
prehodnocuje aj úroveň stravovacích služieb a v rámci prijímania opatrení na
ich skvalitnenie pribúdajú nové beneﬁty. Keď by sme porovnávali stravovacie
služby pred vznikom dcérskej spoločnos s dnešnými podmienkami, je to neporovnateľné. Za dvadsaťdva rokov jej existencie pribudlo množstvo nových
prvkov, ktoré prispeli nielen k zvýšeniu, rozšíreniu, ale hlavne k skvalitneniu
stravovacích služieb. Na základe rozhodnu a Predstavenstva ŽP bola od 1.
júla 2017 znížená cena jedla z pôvodných 90 centov na 78 centov, na základe
pripomienok zamestnancov bol zmenený spôsob výdaja nápojových drinkov,
ako doplnku k strave a treťou, najzaujímavejšou novinkou bolo doplnenie,
už dovtedy veľmi pestrého sor mentu, jedálneho lístka. S platnosťou od 17.
júla 2017 bola ponuka rozšírená o balíčky trvanlivých potravín, ktoré si môžu
zamestnanci vyzdvihnúť „na voľno“.
Uplynulo niekoľko týždňov a nás zaujímalo, ako sa eto novinky v stravovaní ujali. Spolupracovníkov sme sa pýtali, či chodia na stravu, ako im chu ,
ktoré jedlá si vyberajú najradšej a či už vyskúšali ponuku balíčkov, a ako ich
hodno a:

Mar n ROSIAR

Milan BALDOVSKÝ

Mar n ROSIAR, Vvr
- Väčšinou sa stravujem v kan ne,
len občas si donesiem jedlo z domu.
Mám rád kuracinu, napríklad s ryžou.
Vyskúšal som aj balíčky, pečivový
a nápojový. Keď mi to vydá, beriem
si tieto dva druhy. Myslím, že je to
veľmi dobré, hlavne pre tých, ktorí
nechodia pravidelne na stravu.
Roman MUCHA, Te
- Ja som veľmi spokojný, niekedy
mám dokonca problém, čo si vybrať,
keďže v ponuke sú niekedy aj štyri
jedlá, ktoré mi chu a. Občas sa stane, že nemám na nič chuť, ale to je
zriedka. Chu a mi najmä jedlá z rýb
a šaláty. Keďže chodím pravidelne
na teplú stravu, balíček som si za aľ

Roman MUCHA

nebral. Ale pre tých, čo nevyužívajú
stravu, je to dobrá vec.
Milan BALDOVSKÝ, Gork
- Pravidelne chodím na stravu, vyberám si najmä z prvých dvoch jedál.
S kvalitou stravy som spokojný, chu
mi. Vyskúšal som už aj balíček, zobral
som si nápojový. Bol to dobrý nápad.
Len škoda, že výber je limitovaný. Ale
ja som spokojný.
Ivan BURSA, Vvr
- Ja chodím na stravu pravidelne,
chu mi. Varia výborne. Uprednostňujem jednotku a dvojku. Balíčky som
si bral dvakrát, pečivové. Je to veľmi
dobrý nápad, aj ľudia si to pochvaľujú. Celkovo je strava na výbornú. Mne
najviac chu sviečková na smotane,

Foto: Viera Kúkolová

Ivan BURSA

Jaroslav BALCO

nato, že sa tu varí vo veľkom, varia
ju výborne.
Jaroslav BALCO, Vvr
- Viac menej chodím, len v nočnej
si nosím jedlo z domu. Nie som prieberčivý, zjem všetko, ale uprednostňujem klasiku. Balíčky som už bral, je
to veľmi dobrý nápad. Vyskúšal som
už viaceré, všetky sú dobré, ale páčia
sa mi najmä nápojové a pečivové.
U nás niektorí nechodia do kan ny,
nechávajú si nosiť aspoň balíčky a pochvaľujú si.
Mar n GAŠPERÍK, ŽP Bezpečnostné
služby
- Chodím aj na Tále, aj sem, ale
keď som tu, stravujem sa pravidelne v kantíne. Väčšinou si vyberám

Úspešný víkend na hrade Ľupča
Dokončenie zo str. 1

dvoch dní 1 079. Za vstupné a suveníry sme utŕžili 1 750,10 eura, čo je
obdivuhodná čiastka, keďže väčšina
de , dôchodcov a návštevníkov ne-

deľného koncertu bola oslobodená
od vstupného.
Každý, kto prišiel na hrad v sobotu,
mohol vidieť trocha inú stredovekú
akciu, ako zvyčajne. Všetky aktivity

prebiehali v štýle „roleplay“. Členovia viacerých historických skupín sa
stretli na hrade, aby verným spôsobom stvárnili činy postáv, ktoré zosobňovali. Kostýmy, rekvizity, jedlo a iné

Mar n GAŠPERÍK

jednotku a dvojku. Vždy si je z čoho
vybrať. Balíčky sú dobrým nápadom,
hlavne pre tých, čo vôbec na stravu
nechodili. Vyskúšal som nápojový
a pečivový.
Ing. Pavol VESELOVSKÝ, Vo
- Ja chodím do kan ny pravidelne,

Ing. Pavol VESELOVSKÝ

veľmi mi tu chu . Väčšinou si beriem
jedlá „navoľno“, prípadne šaláty.
Najlepší je pikantný. Chu vynikajúco.
No, keďže limit využijem na varenú
stravu, balíček som si za aľ nevybral,
ale odozvy medzi ľuďmi sú veľmi
pozi vne.

Na záver sme požiadali o zhodnotenie aj riaditeľa ŽP
GASTRO servis, s.r.o. Jozefa Krellu:
- Myslím, že môžeme byť spokojní. Zámer Predstavenstva ŽP, umožniť využívať stravovacie služby aj tým
zamestnancom, ktorí z rôznych dôvodov nechodili na
varenú stravu, sa naplnil. Dokumentujú to šta s ky
za dva júlové týždne. V novom závode sme od 17. do
31. júla 2017 vydali 4 811 balíčkov a v starom závode
1 695. Prevláda záujem, napokon to potvrdzuje aj
anketa, najmä o pečivové a nápojové balíčky.

scény vychádzali z presných dobových
reálií. Odohrávajúce sa udalos neboli
dopredu pripravené, ale rešpektovali
snaženie jednotlivých rodov splniť
známe dejinné fakty. Okoloidúci návštevníci sa preniesli do roku pána
1 306 a boli svedkami udalos , ktoré
zatriasli politikou v celom Uhorsku.
Na sneme bolo viacero hercov, ktorí
zosobňovali napríklad Magistra Donča, pána hradov Liptov, Zvolen, Dobrá
Niva, Plach nce a, samozrejme, Ľupča;
Martina zo Somoroviec, podžupana
trenčianskej župy, pána hradu Vršatec; Dionýza, zvaného Lev, kastelána
pohraničného hradu Súča; Derša zo
Svirdahel, pána mestečka Svirdahely;
Urbana z Doboša, pána mestečka Perín;
Beja Toluna, kumánskeho vodcu (pozn.
Kumáni - nomádske etnikum). Okrem
urodzených sa v dobovom tábore pred

hradom nachádzali aj neurodzené ženy,
ktoré pripravovali jedlo a vojaci, ktorí
si krátili čas lukostreľbou a menšími
šarvátkami. Divák bol uprostred tohto
diania a mal možnosť si reálne predstaviť, ako to vyzeralo v stredoveku.
Nedeľné prehliadky hradu boli zavŕšené vydareným koncertom Slavonic dua. V podaní Andreja Barana (husle) a Adama Mareca (gitara)
odzneli skladby od Paganiniho, Händela, Iberta a Piazolu. Repertoár bol
pestrý, od barokových a klasicistických skladieb, až po prierez históriou
tanga. Koncertu sa zúčastnil aj technický riaditeľ Ing. Milan Srnka, PhD.
s manželkou. Pán riaditeľ na záver
koncertu vyzdvihol spojenie hudby
a obnoveného horného nádvoria.
Koncert zároveň dopĺňala komentovaná prehliadka hradu.

HRADNÉ HUKY 2017
V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

Foto: M. Tomášik

V dňoch 2. a 3. septembra 2017 vás pozývame na hrad Ľupča, kde sa opäť
rozozvučia hradné múry stredovekou a súčasnou gajdošskou hudbou.
V programe vystúpia: rumunská stredoveká a tradičná hudba s etnoprvkami
TREI PARALE, maďarské duo Aranyalma Páros, DFS Dratvárik a Drienka, špičková
kapela Diabolské husle Jána Berkyho Mrenicu ml., ktorá bude sprevádzať slovenských gajdošov. Areál hradu bude dostupný aj na prehliadku a v jeho okolí
budú pripravené atrakcie pre de .

www.podbrezovan.sk
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Predpokladáme aj naďalej nárast výroby a predaja
a predaja magnéziovouhlíkatých
stavív, synte ckých trosiek a magnéziových hmôt. S našimi
výrobkami sme sa presadili v ďalších oceliarňach
na Ukrajine, Moldavsku
a Slovinsku. Rozšírili sme
hlavne sortiment žiarobetónových prefabrikátov, liaceho šamotu
a magnéziovouhlíkatých
stavív o nové druhy výrobkov. Skompletizovaná bola nová
baliaca linka pre magnéziovouhlíkaté
hmoty o šicie zariadenie.
Na začiatku roka ste si vytýčili určité

ciele. Ako sa vám ich darí plniť?
- Z hľadiska predaja celkové tržby dosiahli 5,1 milióna eur, čo
predstavuje 5 percentné
prekročenie plánu a 10
percentný medziročný
nárast. Z hľadiska hospodárenia spoločnos sme
dosiahli zisk pred zdanením vo výške 75 síc eur,
čo znamená podkročenie
ﬁnančného plánu. Export
predstavoval 60 percent z celkového
predaja a naše žiaruvzdorné materiály
smerovali predovšetkým do oceliarní
a zlievarní v Českej republike, Ukra-

jine, Slovinsku, Taliansku, Nemecku,
Poľsku, Španielsku a Maďarsku a pre
výrobcov krbov a kachlí v Maďarsku,
Rakúsku a Dánsku. Z dôvodu neustáleho rozširovania tvarového sor mentu liaceho šamotu pre zlievarne sme,
v súlade s plánovanými inves ciami,
objednali vretenový lis pre lisovanie
graﬁtových zátok.
Ako sa javia nasledujúce mesiace?
- Už teraz vidíme, že ďalšie mesiace
budú z hľadiska výroby a predaja pozi vne. Zákazková naplnenosť je v celom výrobnom sor mente a v liacom
šamote a v magnéziovouhlíkatých
stavivách aj nad naše kapacitné mož-

nos . Budeme pokračovať s ťažbou
žiaruvzdorného ílu v bani Močiar,
s ktorou sme začali v júni.
Pre efek vnejšiu prípravu predliskov
pre plas ckú výrobu zmodernizujeme
šnekový vákuový lis a vibračné sitá.
Začneme s druhou etapou rekonštrukcie budovy laboratória a zároveň
chceme zmodernizovať prevádzkový
výťah.
Myslím si, že aj v nasledujúcich
mesiacoch bude pokračovať nárast
výroby a predaja, čo by sa malo
pozitívne prejaviť v plnení plánovaného hospodárskeho výsledku za
rok 2017.

S Ing. Jaroslavom ROMANČÍKOM, vedúcim centrálnej údržby, na aktuálnu tému:

cembrové stredné opravy vo veľkých
výrobných prevádzkarňach oceliareň
a valcovňa rúr. Stredná oprava v oceliarni je naplánovaná v termíne od 19.
do 23. decembra. Počas nej máme
naplánované hlavne opravy jednotlivých čas pece EAF (geometriu pece,
výmenu závesných kladiek portálu
pece, výmenu valca naklápania pece,
atď.), ktoré nebolo možné opraviť
v májovej a júlovej oprave z dôvodu
opravy hydrauliky na peci EAF.
V prevádzkarni valcovňa rúr máme naplánovanú strednú opravu
v termíne od 12. do 23. decembra.
V porovnaní s júlovou opravou ide
o časovo náročnejšiu opravu, počas
ktorej budú realizované aj plánované
generálne opravy a inves čné akcie.
Oprava sa uskutoční na výrobných
zariadeniach teplej a studenej čas .
Vymenené, resp. prekontrolované,
budú najdôležitejšie uzly valcovacej
trate. Spomeniem časovo a ﬁnančne
náročnejšie akcie:
– generálna oprava karuselovej pece,
ktorá slúži na ohrev kon nuálne odlievaných oceľových blokov. V rámci
generálnej opravy bude zrealizovaná
oprava čas výmurovky pece v zóne
č. 1 a oprava strojných čas pece, ako
sú výmena nosných kladiek, oprava
pohonu nisteje s prevodovkou, oprava
a výmena vaní na vonkajšom a vnútornom vodnom uzávere pece,
– generálna oprava pretlačovacej
stolice, na tomto technologickom zariadení bude vymenená prevodovka,
pastorky a spojovací kus,
– investičná akcia – výmena telesa
elongátora, vrátane rozvodov centrálneho tukového mazania a nového
chladenia,
– oprava nožnice Lindemann, kde
máme v pláne vymeniť funkčné čas
zariadenia, predlohovú hriadeľ s uložením a zotrvačníkovú hriadeľ.
Dôležité pre zvládnu e uvedených
opráv budú tak, ako aj po minulé roky,
dodávky požadovaných náhradných
dielcov a zabezpečenie externých
kvalitných realizačných kapacít. Naše interné kapacity nepostačujú na
uvedený rozsah opráv, preto už v septembri musíme začať zabezpečovať
kvalitné externé ﬁrmy.

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Ako hodno te sedem mesiacov vo
vašej spoločnos ?
- Môžeme konštatovať, že prvých
sedem mesiacov bolo z hľadiska objemov výroby a predaja žiaruvzdorných
výrobkov podstatne pozitívnejších,
ako tomu bolo v priebehu celého
minulého roka. Nárast výroby ocele
sa postupne prejavoval aj zvýšeným
dopytom po žiaruvzdorných materiáloch, čo sa prejavilo predovšetkým
33 percentným nárastom výroby

„Nepretržité nasadenie sa nám vyplatilo
a výrobu sme obnovili do desiatich dní.“
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Uplynulo už sedem mesiacov roka.
Aké boli pre centrálnu údržbu?
- Za uplynulých sedem mesiacov
tohto roku môžeme hodnotiť výsledky centrálnej údržby ako dobré,
no musím spomenúť dva problémy
v oceliarni, s ktorými
sme sa museli popasovať. Bola to porucha hydrauliky veľkej pece EAF,
kde sme mali problém so
znečisteným hydraulickým systémom a druhá
porucha na transformátore malej pece LF.
B e z s p o ľ a h l i v ýc h
technologických zariadení a rýchlej
údržby nie je možné dosahovať dobré
výsledky vo výrobnom procese. Percentá prestojov v hlavných výrobných
prevádzkarňach z dôvodu údržby sú
jedným z hlavných kritérií správneho
fungovania centrálnej údržby. Tie sú
v ťahárni a vo valcovní rúr, v teplej
čas , od začiatku roka podkračované.
V oceliarni sú prekračované z dôvodu už spomínaných dvoch veľkých
porúch.
Závažná porucha na 12 MVA transformátore LF pece bola pre všetkých
zainteresovaných nečakanou náročnou skúškou. Aký máte pocit po jej
úspešnom zvládnu ?

mestnanci elekroúdržby, energe ky,
elektrokonštruktéri a technik údržby
v oceliarni. Mravenčiu prácu odviedli
zamestnanci elektroúdržby oceliarne
pri zapájaní transformátora a zamestnanci energetiky pri napájaní
médií transformátora. Poďakovanie
patrí aj obslužným prevádzkarňam
a útvarom, za zabezpečenie špecifikovaného materiálu
a za urýchlenú prepravu
transformátora.
Ako prebiehali plánované opravy?
- V prevádzkarni oceliareň boli uskutočnené
dve rozsiahlejšie stredné
opravy technologických
zariadení. V máji tohto
roku bola zrealizovaná prvá časť opravy hydrauliky veľkej pece EAF – opieskovanie a vyčistenie nádrže, výmena
tepelného š tu na plošine +8 metrov,
výmena ťažnorovnacích stolíc na
prúde č. 2, oprava odpadového potrubia zo sekundárnej komory a výmena kabeláže na rezačkách GEGA.
V júli bola realizovaná druhá stredná
oprava, preložená z dôvodu poruchy
transformátora. V tejto oprave bola
uskutočnená druhá časť opravy hydrauliky veľkej pece EAF, vyvložkovanie hydraulickej nádrže plastovou
výstelkou, ktorú zrealizovala externá
ﬁrma ZOMAplast s.r.o Přerov, v spolupráci s našimi zamestnancami.

tonového žeriava v mechanickej dielni
MD-2, kde sa pretáčajú a opravujú
stojany redukovne.
V prevádzkarni ťaháreň rúr bolo zrealizovaných viacero opráv v priebehu
roka počas výroby. Za najvýznamnejšiu opravu považujem generálnu
opravu ťažnej stolice 3-01, ktorá bola

robená spolu s prvou etapou inves čnej akcie delenie rúr na tejto ťažnej
stolici v júni a júli. Napriek všetkým,
už spomenutým opravám, nás najdôležitejšie tohtoročné opravy čakajú až
v decembri.
Môžete byť konkrétnejší?
- Tak, ako po iné roky, čakajú nás de-

S nasadením technikov
pri identifikácii poruchy a následnom
riešení vzniknutého stavu,
som sa presvedčil o sile a ume kolektívu
zamestnancov ŽP a.s.“
- Opäť sme sa presvedčili o náročnos technologických zariadení v ŽP
a.s., pričom aj pri nadštandardnej
starostlivos nás prekvapia vypovedaním svojej funkčnos . S nasadením
technikov pri identifikácii poruchy
a následnom riešení vzniknutého
stavu, som sa presvedčil o sile a ume
kolek vu zamestnancov ŽP a.s.
V extrémne krátkom čase sme našli
a zrealizovali atypické pripojenie
náhradného transformátora na plnohodnotné napájanie pece LF. Projekt
bol tvorený priamo na mieste, dá sa
povedať, počas prepravy transformátora z Čiech do ŽP a.s. Nepretržité
nasadenie sa nám však vypla lo a výrobu sme obnovili do desia ch dní.
Za pracovné nasadenie všetkých
zúčastnených chcem poďakovať:
veľkú podporu sme mali zo strany
vedenia ŽP a.s, príkladom boli za-

V prevádzkarni valcovňa rúr bola
stredná oprava v termíne od 12. do
16. júla 2017. Trvala 96 hodín. Zrealizované boli len najnutnejšie naplánované opravárenské práce. Potrebné
bolo vykonať kontroly a nevyhnutné
výmeny hlavných funkčných čas jednotlivých agregátov valcovacej trate. V
teplej čas valcovacej trate šlo hlavne
o agregáty: nožnicu, dierovací lis,
elongátor, pretlačovaciu stolicu, odvalcovaciu stolicu, dopravu za odvalcovačkou, dopravu lúp v úseku kabíny
č. 6, redukovňu, chladník a v neposlednom rade dopravníky a dopravníkové sekcie. V studenej čas trate,
v úpravni, si vyžadovali opravárenské
zásahy hlavne defektomaty, píly Ohler,
dopravníky a rovnačky. V rámci inves čných akcií to bola predpríprava
na modernizáciu dĺžkovej narážky za
pílou Ohler č. 4 a montáž nového 5

Zamestnanci centrálnej údržby pri oprave hydrauliky pece EAF v oceliarni. Foto: archív Tcú

Zo sveta ocele
Zdroj: SME

Dovozné clá od 17,2 do 28,5 percenta sa týkajú dovozu
z viacerých čínskych oceliarní. Európska únia uvalila
predbežné dovozné clá vo výške až 28,5 percenta na
dovoz niektorých výrobkov z nerezovej ocele z Číny.
Komisia celú záležitosť vyšetrovala osem mesiacov a
dospela k záveru, že niektorí čínski výrobcovia dostávajú
nespravodlivé dotácie. Uvádza to vestník Európskej únie.
Komisia reagovala na sťažnos európskeho združenia
Eurofer, ku ktorého členom patria ﬁrmy Arcelor Mi al,
Thyssen Krupp a Tata Steel Europe. Dovozné clá od 17,2
do 28,5 percenta sa týkajú dovozu z čínskych oceliarní
Hesteel Group, Shougang Group, Shagang Group a
niekoľkých ďalších. Rozhodnu e, ktoré komisia prijala,

môžu zmienené firmy napadnúť do 25 dní. Komisia
uviedla, že uvalenie ciel bolo nevyhnutné a že pomôže
európskym producentom v minimálne 15 krajinách
únie. „Predbežne sme dospeli k záveru, že opatrenie
prispeje k oživeniu tohto priemyselného sektora v únii
tým, že mu umožní zvýšiť ceny a vrá ť sa k zisku,“ píše
sa v prehlásení Európskej komisie. Únia pre nelegálne
subvencie uvalila v posledných rokoch an dumpingové
clá na dovoz širokej škály produktov z Číny, uviedla
agentúra Reuters. „Zavedenie ciel na tento typ ocele
podporujeme. Každé uvalenie ciel v rámci EÚ je to ž
výsledkom dlhodobého dokazovania faktov o dumpingu
a nakoniec aj overovania skutočného poškodenia trhu
a konkrétnych výrobcov,“ povedal pre SME hovorca
košického U. S. Steelu Ján Bača.
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Príjmy a výdavky domácností
v Banskobystrickom kraji za rok 2016
Zdroj: Oddelenie informačného servisu
Šta s cký úrad SR – Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní
v Banskej Bystrici

Zo spracovaných údajov Šta s ckého
úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR)
vyplýva, že v Banskobystrickom kraji
tvorilo domácnosť v priemere 2,71
člena, priemerný ročný čistý peňažný
príjem na jedného člena domácnosti dosahoval výšku 5 226 eur, čisté
peňažné výdavky 4 149 eur. Rozdiel
medzi čistými peňažnými príjmami a čistými peňažnými výdavkami
predstavoval 1 077 eur na osobu a
rok. Prezentované odhady príjmov
a výdavkov súkromných domácnos v
roku 2016 boli odhadnuté simuláciou
mikroúdajov výberového zisťovania

rodinných účtov za rok 2015 pomocou dostupných externých informácií,
prognóz a kvalifikovaných odhadov
vybraných demografických, sociálnych a ekonomických ukazovateľov
za rok 2016.
V porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska sa radí Banskobystrický kraj
vo výške čistých peňažných príjmoch
na 5. miesto. Najvyššie čisté peňažné
príjmy na jedného člena domácnos
boli v Bra slavskom kraji (6 918 eur). V
Trenčianskom kraji dosiahli 5 523 eur,
v Trnavskom kraji 5 503 eur, v Nitrianskom kraji 5 236 eur, v Žilinskom kraji
4 926 eur a v Košickom kraji 4 882 eur.
Najnižšie čisté peňažné príjmy na jedného člena domácnos boli zaznamenané v Prešovskom kraji (4 510 eur).
Rovnako najvyššie čisté peňažné

výdavky zaznamenali v Bratislavskom kraji a predstavovali hodnotu
5 234 eur na osobu a rok, nasledoval
Trnavský kraj s čiastkou 4 812 eur,
Trenčiansky kraj (4 805 eur), Žilinský kraj (4 296 eur), Nitriansky kraj
(4 194 eur), nasleduje Banskobystrický
kraj (4 149 eur) a najnižšie čisté peňažné výdavky majú obyvatelia Prešovského kraja (3 655 eur) a Košického
kraja (3 704 eur).
Čisté príjmy zo zamestnania v Banskobystrickom kraji tvoria 55 percent čistých peňažných príjmov, čo
v absolútnom vyjadrení predstavuje
hodnotu 2 874 eur. Sociálne príjmy
(starobné dôchodky, iné dôchodky,
dávky v chorobe, podpora v nezamestnanos , dávky sociálnej pomoci,
peňažná pomoc rodinám s deťmi a iné

sociálne príjmy) tvorili 1 529 eur.
Z čistých peňažných výdavkov tvorili
spotrebné výdavky 88 percent, t. j.
3 651 eur. V spotrebných výdavkoch
domácnos v Banskobystrickom kraji
najvyššie položky boli výdavky na
bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné
palivá vo výške 828 eur (22,7 percenta) a výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje vo výške 792 eur
(21,7 percenta). Výdavky na dopravu predstavovali hodnotu 489 eur
(13,4 percenta), výdavky na rozličné
tovary a služby 284 eur (7,8 percenta), výdavky na rekreáciu a kultúru
266 eur (7,3 percenta), výdavky na
nábytok, bytové vybavenie a bežnú
údržbu domu 207 eur (5,7 percenta),
výdavky na pošty a telekomunikácie
202 eur (5,5 percenta), výdavky na

hotely, kaviarne a reštaurácie 174 eur
(4,8 percenta), výdavky na odievanie
a obuv 171 eur (4,7 percenta), výdavky na alkoholické nápoje a tabak
106 eur (2,9 percenta), výdavky na
zdravie 106 eur (2,9 percenta) a výdavky na vzdelávanie 26 eur (0,7
percenta).
V porovnaní s rokom 2015 mierne stúpla väčšina výdavkov. Najviac
vzrástli výdavky na hotely, kaviarne
a reštaurácie o 4,6 percenta, výdavky
na zdravotníctvo o 2,9 percenta, na
dopravu o 2,4 percenta, potraviny
a nealkoholické nápoje o 2,2 percenta. Nasledovali ostatné výdavky
s nárastom menším ako 2 percentá.
Pokles bol zaznamenaný len vo výdavkoch na bývanie, vodu, elektrinu,
plyn a iné palivá o 0,7 percenta.

* čitateľská súťaž * čitateľská súťaž * čitateľská súťaž *

Zo spomienok absolventov
Zo spomienok Jozefa Šurinu (2012)
spracovala O. Kleinová

V roku 1940 som sa prihlásil za učňa
do podbrezovských železiarní. Na
prijímaciu skúšku, ktorá bola pomerne náročná, sa prihlásilo 148 žiakov
s úplným základným vzdelaním a na
skúšobnú dobu do učebného pomeru
prijali 30 chlapcov.
Vyučovanie sa začalo 1. októbra.
Prak cké vyučovanie bolo vo vyhradenej čas obrábacej dielne v Piesku
a teoretické v Meštianskej škole
v Podbrezovej. Každý učeň mal svoj
pracovný stroj s náradím. Prak cká
časť pozostávala z trojmesačných,
tzv. „pilotovacích skúšok“ zo základného obrábania kovov. Postupových
prác sme robili asi tridsať, každá bola
vyhodnocovaná osobitne. Majstrom
praktickej výučby nám bol Rudolf
Schuster, riaditeľom učňovskej školy
bol Ing. Štolc, ktorý mal kanceláriu
v riaditeľskej budove v Piesku. V prakckých skúškach bolo treba osvedčiť
presnosť obrábania postupových prác
kováčskych, aj zámočníckych. Raz do
mesiaca bol vo fabrike sanitárny deň
a vtedy sme chodili čis ť sociálne zariadenia a vypomáhať pri pomocných
prácach vo fabrike. Čistota a poriadok boli prvoradé aj pri pravidelnom
hodnotení.
Prak cké vyučovanie bolo od šiestej
do dvanástej hodiny, aj v sobotu. Teore cká výučba bola štyri dni v týždni,

od 14. do 17. hodiny. Vyučovali nás
technickí pracovníci zo železiarní.
Strojné obrábanie učil Ing. Švejna,
strojné čas p. Púčik, technické kreslenie a matema ku p. Luča nec.
Keď uplynula trojmesačná skúšobná
doba, nastalo vyhodnocovanie a zadeľovanie. S výsledkom od 20 do 30
bodov bolo desať učňov pridelených
do výučby za zlievačov. Prví dvaja
boli zaradení za elektrikárov, ostatní
za strojných zámočníkov a obrábačov
kovov do jednotlivých stredísk, ktoré
si diktovali potrebné počty a požadované kritériá.
Mňa pridelili do mechanickej skúšobne, patriacej pod laboratórium
v starom závode. V malej dielni som
mal možnosť zaučiť sa strojnému
obrábaniu – sústružníctvu, frézarstvu
a hobľovaniu. Po roku ma preložili
do údržby v rúrovni. Tá práca bola
náročná, a aj dosť špinavá. Nenávidel
som soboty, veď takmer každú som
bol pri oprave strojov. Povinnosťou
učňov bolo zariadenie rozobrať, odmas ť, očis ť. V rúrovni to boli stroje
znečistené vazelínou, olejom. To boli
moje učňovské roky.
Bola to pre mňa škola života. Po
absolvovaní učňovského pomeru (po
troch rokoch), sme dostali výučné listy. Po ďalšom polročnom zamestnaní
mohol učeň požiadať o tovarišské
skúšky. Úspešní absolventi tovarišských skúšok dostali tovarišský list,

ktorý oprávňoval otvoriť si súkromnú
živnosť.
Mojimi spolužiakmi v učňovskej škole
v Podbrezovej, v roku 1940 – 1943,
boli: Nosko, Daniska z Tisovca, Brečka
zo Slovenskej Lupče, Kurila z Nemeckej, Šimko a Čelár z Michalovej, Krištek z Bystrej, J. Čelár a Floch z Mýta
pod Ďumbierom, Škultéty, Soliar,
Patúš, Lehotský z Hornej Lehoty, Kaliský z Podbrezovej (Hnusno), Gaboň
z Dolnej Lehoty, Jadinsky z Valaskej,
Kurian z Hronca a Auxt z Piesku.

Súťažná otázka č. 12
V akom časovom intervale prebiehalo prak cké vyučovanie v 40. rokoch
20. storočia?
Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich
dní od vydania. Nezabudnite uviesť
kontakt. Žrebovanie o lákavú cenu sa
uskutoční na konci súťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých súťažných
kolách.

Teore cké vyučovanie bolo v Meš anskej škole v Podbrezovej.

Foto: archív redakcie

www.podbrezovan.sk
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Výtvarné umenie
zo šamotu

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
vystavujú diela keramického sympózia

Šárka Radová modeluje časť diela „Spojenci“ v improvizovanom ateliéri, v nevýrobnej čas podniku Žiaromat Kalinovo.

Vystavené dielo „Spojenci“ v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci.

M. Jančovič
noviny@zelpo.sk

Dielo s názvom „Ubúdanie“ pred vypálením vo veľkokapacitnej peci...

Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo je najstaršie nepretržite
fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu. Zohráva
dôležitú úlohu vo výtvarnom umeleckom dianí, prispieva k rozvoju umeleckej keramiky na Slovensku a posilňuje jej postavenie medzi ostatnými výtvarnými médiami. Novohradské múzeum a galéria (NMG) v Lučenci od roku 1989 pravidelne
usporadúva toto poduja e v spolupráci s akciovou spoločnosťou Žiaromat Kalinovo
a ostatnými partnermi. Umelci tvoria v neateliérových podmienkach podniku, a tak
môžu využiť jeho jedinečné možnos – miestnu hlinu (šamot), technické vybavenie
a vypaľovanie vo veľkokapacitných peciach. Výsledky tvorivého pobytu účastníkov
sympózia sú každoročne prezentované na výstave v priestoroch NMG.
V polovici júla sa v Kalinove zišli štyri výtvarníčky, aby začali práce na svojich dielach, keďže vernisáž výsledkov ich prác bola naplánovaná na začiatok augusta. Dočasným pracoviskom sa im stali priestory nevýrobnej čas v Žiaromate Kalinovo, kde
si zriadili ateliér a začali tvoriť. „Do práce často chodievali spolu so zamestnancami
o 6.00 hod., čo v mnohých vyvolávalo úsmevné otázky, či aj ony musia“, spomína na
veselé príhody výtvarníčok zástupkyňa riaditeľa NMG Mgr. Michaela Škodová. Tohtoročné výtvarníčky boli tri zo Slovenska – Lucia Lizáková, Anna Horváthová, Gabriela Luptáková a Šárka Radová z Čiech. Všetky denne využívali vyčlenené priestory starej prevádzky pre prípravu svojich diel, aby v dohodnutých časoch mohli „hlinené“
práce vypáliť vo veľkokapacitných peciach. Hotové výrobky zo šamotu sa dnes tešia
pozornos návštevníkov NMG v Lučenci a výstava bude otvorená do 17. septembra.

...a vystavené, ako súčasť prezentácie prác Keramického sympózia.

Zľava: Lucia Lizáková, Šárka Radová, Iľja Holešovský, Anna Horváthová a Gabriela Luptáková.

„Kádrová rezerva“.

Gabriela Luptáková: „Bytos “.

Foto: I. Kardhordová a M. Libiaková
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Vitamíny z lesa
Jahody, čučoriedky, černice, maliny nazbierané v lese sú nielen pochúťkou, ale prinášajú telu aj mnoho vitamínov a ďalších látok potrebných pre
zdravie. Kilogram jahôd má viac vitamínu C, ako rovnaké množstvo pomarančov. Ľudové liečiteľstvo užíva lesné plody k potlačeniu radu neduhov.

Jedálny lístok
28. 8. – 3. 9. 2017
Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, rascová
s vajcom, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska
omáčka ● Hovädzia roštenka cigánska, tarhoňa, šalát ● Kurča dusené
so slivkami, ryža ● Bulharský šalát
s bravčovým mäsom, pečivo ● Rezance s tvarohom, zakysanka ● Maxi
buchta s orechovo-višňovou plnkou,
vanilkový krém ● Bageta Gurmán ●
Mliečny balíček.
Utorok
(sviatok)
Polievka: krúpková, pečivo.
● Bravčová pečienka sedliacka, červená kapusta, knedľa ● Kuracie prsia
orientálne, ryža, šalát.
Streda
Polievky: morčacia, tekvicová, pečivo.
● Hovädzie filé kopaničiarske, slovenská ryža, uhorka ● Jarné kuracie
stehno, zemiaky ● Údené mäso, hrachová kaša, uhorka, chlieb ● Parížsky
šalát, pečivo ● Zapekané zemiaky
s pórom ● Škoricové osie hniezda,
kakao ● Bageta moravská ● Mliečny
balíček.
Štvrtok
Polievky: boršč s mäsom, francúzska,
pečivo.
● Bravčový rezeň prírodný, zeleninová ryža, šalát ● Hovädzí guláš maďarský, knedľa ● Vyprážaná treska
plnená brokolicou a syrom, zemiaky,
šalát ● Pestrý cestovinový šalát ●
Morčacie prsia s mrkvou, šalát z čínskej kapusty s ananásom ● Zemiakové knedličky s nutelou, maková
posýpka ● Bageta s kuracím mäsom
● Ovocný balíček.
Piatok

Lesné jahody
Lesné jahody sú pre vysoký obsah vitamínu C odporúčané pri srdcových
chorobách, vysokom krvnom tlaku,
žalúdočných vredoch a chudokrvnos .
Liečia žlčníkové, pečeňové a krvné
choroby a dnu. Jahody obsahujú aj vitamíny B a E. Odvar alebo kaša z jahôd sa
užíva na ošetrenie ple , na hemoroidy,
zápach z úst, ekzémy a hnisajúce rany.
Jahody patria k jedným z najsilnejších
an oxidantov, podporujú krvný obeh

a krvotvorbu a pôsobia aj ako afrodiziakum. Celkovo posilňujú imunitný
systém, pôsobia an bakteriálne a močopudne. Ovplyvňujú metabolizmus soli a vody v tele (odvodňujú), podporujú
rast nových buniek, priaznivo pôsobia
na kožu, vlasy, nechty a pevnosť kos .
Pomáhajú k správnej funkcii pečene,
žlčníka a š tnej žľazy, zabraňujú vzniku
močových, obličkových a žlčových kameňov. Ako iné lesné ovocie, aj jahody
pomáhajú znižovať krvný tlak. Vďaka
obsahu antioxidantov a iných látok
pomáhajú jahody zlepšovať krátkodobú
pamäť a navyše zvyšujú odolnosť pro
radiácii.
Džem z lesných jahôd
Jahody očis me a umyjeme, dáme do
pripravenej nádoby. Časť z nich pretlačíme vidličkou, časť necháme celých.
Presypeme ich do hrnca, pridáme želírovací cukor 2:1 a premiešame. Za
stáleho miešania privedieme do varu,
varíme 5 minút a odstavíme. Džemom
naplníme prichystané poháre, uzatvoríme viečkom a otočíme hore dnom, kým
nevychladnú.

Čučoriedky
Listy obsahujú glukokininy a preto sa
nálev z nich používa pri slabej cukrovke.
V listoch sú obsiahnuté vo významnom
množstve triesloviny, takže sa hodia na
prípravu čaju používaného vnútorne pri
hnačkových ochoreniach, žalúdočných
ťažkos ach, ale (na rozdiel od plodov)
aj pri zápaloch močových ciest - ako
mierne prostriedky používané na analgézie mikróbov, močopudný a pro zápalový prostriedok, zvonka pôsobí zápar či skôr odvar z čučoriedkového lís a
pri kožných ochoreniach, napríklad aj
pri lupienke. Plody obsahujú triesloviny,
an oxidanty, bioﬂavonoidy, karotenoidy, provitamín A, resveratrol, vitamín
C, vitamíny skupiny B, ovocné cukry,
malé množstvo tukov, mikro a makro
prvky - horčík, draslík, mangán, železo,
meď, zinok, chróm. Čučoriedky zlepšujú nočné videnie a liečia šeroslepotu,
zlepšujú imunitu a pôsobia preven vne
a liečebne (ako doplnkový prostriedok)
pro infekciám, predlžujú život, chránia
pred stareckou demenciou, pomáhajú
pri hnačkách a iných črevných ocho-

reniach, zvyšujú množstvo moču, čím
napomáhajú odvodňovaniu a liečbe
niektorých opuchov a zápalov močových ciest, znižujú hladinu cholesterolu
a tukov v krvi, chránia telesné bunky
proti voľným radikálom, prospievajú
regenerácii slizníc, podporujú úsilie
obéznych o znižovanie telesnej hmotnos , majú aj upokojujúci a pro stresový účinok. Čučoriedky, vrátane čaju
z lís a, zvyšujú odolnosť voči radiácii.
Zavárané čučoriedky
Čučoriedky umyjeme a dáme do malých pohárikov od detskej výživy. Do
každého pohárika dáme jeden a pol
čajovej lyžičky cukru a zalejeme prevarenou vodou. Sterilizujeme 5 minút.

Maliny
Maliny obsahujú vitamíny A, B, C a E,
cukry, minerály a silice. Sú vhodné pri
cukrovke, zlom trávení a reuma zme.
Uvoľňujú kŕče pri chorobách žlčníka.
Znižujú horúčku, pomáhajú pri hnačke.
Užívajú sa na hemoroidy, akné, kožné
vyrážky, astmu. Odporúčajú sa pri kôrnatení tepien. Maliny majú asi tre nu
an oxidačnej sily černíc.
Malinový sirup
Prečistené maliny dáme do 5 litrového
pohára so širokým hrdlom a necháme
od vrchu miesto asi 10 centimetrov.
Maliny popučíme a prikryjeme dvojitou

gázou, aby malé vínne mušky, ktoré
tam s obľubou sadajú, neprešli do aše
a za ahneme gumičkou. Fľaše postaví-

Brusnice
Brusnice sú červené bobuľovité plody,
majú vysoký podiel vitamínu A, E a C,
železa, ﬂuóru, sodíka, vápnika, draslíka
a v menšom množstve je zastúpený
aj nikel, chróm a jód. Tým však skvelé
účinky brusníc nekončia. Vedci renomovaných svetových kliník sa začali
venovať serióznym výskumom. Zistili
napríklad, že kyselina elagiková, ktorú
brusnice obsahujú, dokáže ničiť baktérie spôsobujúce urologické ochorenia,
najmä zápaly močových ciest. Série
štúdií potvrdzujú jedinečný účinok
brusníc pri prevencii a liečbe infekcií
močových ciest, zápaloch obličiek,
inkon nencii, zápaloch prostaty, menštruačných problémoch a problémoch
pohybového ústrojenstva. Okrem toho
pôsobia brusnice ako vynikajúci prírodný antioxidant. Brusnice, dozrievajú
od konca júla do septembra, sú veľmi
obľúbené predovšetkým pre prípravu
vynikajúcich kompótov. Okrem organických kyselín - kyseliny benzoovej
s konzervačnými účinkami, obsahujú
provitamín A, fenolové glykozid arbun a vaccinin, triesloviny, ﬂavonoidy,
minerálne látky, rastlinné farbivá a asi
20 mg vitamínu C v 100 gramoch.. Listy
brusnice obsahujú arbu n. Majú prozápalové, dezinfekčné a močopudné
účinky. Na farmaceu cké účely sa zbierajú a sušia od júla do októbra.
POZOR! Brusnicová šťava môže zvýšiť
riziko vzniku obličkových kameňov u
ľudí, ktorí sú k nim náchylní. A existujú dôkazy, že brusnice môžu narušiť
účinky liekov na riedenie krvi, ako je
napríklad warfarín. Menej známou,
napriek tomu však veľmi zaujímavou
schopnosťou brusníc je zabraňovať
vzniku infarktu. Pri pravidelnej konzumácii tohto ovocia sa riziko vzniku
tejto veľmi rozšírenej choroby znižuje
asi o štvr nu.
Brusnice s medom
Prebraté brusnice vrstvíme v nádobe
a prelievame medom. Necháme postáť
v chlade dovtedy, kým sa med nerozpustí. Zmes každý deň premiešame.
Potom vložíme do pohárov a dobre
uzatvoríme. Je to výborný liek. Podobne postupujeme s cukrom. Na kilogram
brusníc ide kilogram cukru. Prebraté
brusnice dáme do nádoby, pridáme cukor a za stáleho miešania povaríme asi
10 minút. Horúce nalejeme do zohriatych pohárov, zatvoríme a dáme pod
teplú deku. Na druhý deň vychladnuté
odložíme.
me na slnko na 9-11 dní (ak svie každý
deň, stačí 9 dní) a scedíme. Kvalitný
sirup je, ak nepretláčame, ale necháme voľne ecť, aby sa kal neusadil už
v hotovom sirupe. Na liter šťavy dáme
8O dekagramov cukru. Varíme asi desať minút. Penu zbierame a čistý sirup
plníme do ﬂiaš. Uzavrieme a necháme
uložené pod dekou do vychladnu a.

(sviatok)
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, uhorka ● Bravčové stehno na smotane,
cestovina.
Sobota
Polievka: terchovská, pečivo.
● Kuracie prsia s horčicou, ryža, čalamáda ● Goralská pochúťka, knedľa.
Nedeľa
Polievka: kelová, pečivo.
● Pečená krkovička na cesnaku, zemiaky, cvikla ● Jelenie ragú s brusnicami, cestovina.

Černice
Černice sú zdrojom vitamínu B, C a minerálnych látok. Pre potravinárske účely
zbierame plody, na liečebné účely do
konca 20. storočia bol zhromažďovaný
takmer výhradne list. Dnes, po objavení
silného ochranného a an oxidačného
účinku obsiahnutých bioflavonoidov,
patria plody medzi dôležité liečebné
suroviny a ako potravina medzi plodmi, ktorých zvýšená konzumácia by sa
mala stať jedným z dôležitých cieľov
zdravej životosprávy. Černice obsahujú
aj draslík, horčík, železo, vlákninu a
kyselinu listovú. Aj kôstky predstavujú
pre organizmus užitočné balastné látky.

Obsah salycylátu je výhodou pri liečbe
zápalov, prechladnu a, niektorých foriem reuma zmu a v prevencii trombóz,
u osôb s intoleranciou k Acylpyrinu však
môžu rovnakú reakciu vyvolať i černice
= mozgová alergia prejavujúca sa napr.
hyperak vitou. Sirup sa užíva ako nápoj
pri horúčkovitých stavoch, aj ako prísada pri bylinných kúrach. Zrelé čerstvé
plody sa samozrejme využívajú aj ako
ovocie. Konzumujeme aj čerstvé plody
– pôsobia priaznivo na vyprázdňovanie.
Obsahujú draslík, horčík a železo, sacharidy, organické kyseliny a príjemnú
arómu.
Rýchly černicový koláč
Potrebujeme 400 gramov polohrubej

múky „špeciál“, 200 gramov kryštálového cukru, 1 prášok do pečiva, 2
vajcia a pol deci vlažnej vody. Všetko
jemne zmiešame a vylejeme na mastný,
múkou vysypaný plech. Vrch posypeme
černicami a dáme piecť na 175 stupňov
asi 45 minút. (Ovocie môžeme použiť
rôzne).

Jedálny lístok
4. – 10. 9. 2017
Pondelok
Polievky: slepačia, cesnaková s haluškami, pečivo.
● Bravčový rezeň sikulský, knedľa ●
Hovädzie mäso námornícke, ryža, šalát ● Špenátový prívarok, volské oko,
zemiaky ● Lahôdkový šalát, pečivo
● Kuracie prsia s plnkou, zeleninová
obloha ● Rezance s orechmi ● Bageta
Ape to ● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: stupavská zabíjačková, mrkvová s pórom, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, uhorka
● Kuracie stehno na smotane s hlivami, cestovina ● Lazane mäsové ●
Horehronský syrový šalát, pečivo ●
Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka ● Pečené buchty so slivkovým
lekvárom, kakao ● Bageta moravská
● Mliečny balíček.
Streda
Polievky: zeleninová s rajbaničkou,
údeninová, pečivo.
● Morčacie prsia prírodné, ryža, šalát ● Hovädzia pečienka sviečková,
knedľa ● Važecká pochúťka, zemiakové placky ● Grécky šalát, pečivo ●
Cestoviny s brokolicou a smotanovou
omáčkou ● Zapekané palacinky s tvarohom ● Bageta s pikantným mäsom
● Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: mexická, karﬁolová, pečivo.
● Bravčové mäso na rasci, tarhoňa,
uhorka ● Vyprážaný kurací rezeň furmanský, zemiaky, šalát ● Pizza diabolská ● Šalát cestovinový so salámou
a kapiou ● Hubové rizoto, uhorkový
šalát ● Buchty na pare s nutelou,
maková posýpka, kakao ● Bageta
Gurmán ● Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: slovenská hubová, krupicová so zeleninou, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● Hovädzí
guláš mexický, ryža, šalát ● Zemiakovo-bryndzové pirohy so slaninou ●
Syrové tajomstvo, pečivo ● Treska na
masle, dusená zelenina ● Kysnutý koláč marhuľový, kakao ● Bageta s kuracím mäsom ● Víkendový balíček.
Sobota
Polievka: držková, pečivo.
● Bravčový rezeň s nivou a šampiňónmi, zemiaky, šalát ● Kuracie prsia
na paprike, cestovina ● Bageta moravská.
Nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo.
● Hovädzia roštenka na slanine, ryža,
uhorka ● Pečené morčacie stehno,
červená kapusta, knedľa ● Bageta
syrová.
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Poďakovanie
„Lúčim sa s vami moji milí, ruky s sk už vám
nemôžem dať. Srdce mi dotĺklo, odišli sily,
lúčim sa s každým, kto ma mal rád.“
Dňa 17. júla sme sa navždy rozlúčili s milovaným manželom a bývalým dlhoročným
pracovníkom podbrezovských železiarní
Róbertom ZAJAKOM
z Pohronskej Polhory.
Ďakujeme susedom, príbuzným, známym a bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej rozlúčke, za kve nové
dary a prejavy sústras , ktorými ste sa snažili zmierniť náš
hlboký žiaľ.
Smú aca rodina

Spomienky
„Spi cho, chúčko, dnes dosníval si života
sen a cestou bolesti odišiel si tam, kde je
mier a láska len.“
Dňa 10. augusta sme si pripomenuli prvé
smutné výročie odvtedy, ako nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, švagor,
priateľ a blízky príbuzný
Michal BABKA z Valaskej.
Spomíname s láskou a úctou
...
„Mladosť rozkvitala v najkrajšom puku,
keď chá, nečakaná smrť podala ruku.
Zbohom si nes hol povedať, len žiaľ v srdci
zanechať.“
Najsmutnejší deň, 20. august, kedy sme si
pripomenuli šesť rokov, čo nás s bolesťou
v srdci navždy opus l
Michal ŠPERKA z Hornej Lehoty
„Zastavil sa život, keď teba niet, navždy ťa budeme milovať
a vždy sa nám bude za tebou cnieť.“
S láskou a úctou na teba spomína mamina Janka, sestra
Mária s manželom Tiborom a deťmi Timuškom a Libuškou,
starká Mariška a starký Miňo, strýko Miňo s manželkou,
bratranci, sesternice, krstní rodičia s rodinami, ostatná
rodina, priatelia a známi
...
„Roky ubehli ako voda nemôžeme ti ruku
podať, ani pár pekných slov povedať, ale
s láskou na teba spomínať.“
Dňa 21. augusta sme si pripomenuli dvadsiate výročie, ako nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starý otec
Jozef FLOSNÍK z Brezna.
S úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami
...
„Tisíce nepovedaných slov, stovky nenaplnených snov. Ten čas nemal prísť, čo všetko
mohlo byť, keby sa nepretrhla tvojho života
niť. Odišiel si od nás ako chý sen, nes hol si
povedať: Zbohom, ja už viac neprídem. Keby
sa tak dal vrá ť čas, otvoriť oči a počuť
tvoj hlas. Zastavil sa život, keď teba už niet,
vždy ťa budeme ľúbiť a vždy sa nám bude za tebou cnieť.“
Dňa 26. augusta uplynie sedem rokov odvtedy, ako nás
náhle opus l milovaný manžel, otec a starký
Mar n RIDZOŇ z Lopeja.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu spolu s nami chú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka a de s rodinami
...
Dňa 29. augusta si pripomenieme jedenásť
rokov odvtedy, ako nás navždy opus l náš
drahý manžel, otec a starý otec
Jozef GBÚR z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami
...
„Tak le čas, čo s chol tvoj hlas, len spomienky na teba vracajú sa zas.“
Dňa 29. augusta si pripomenieme štrnáste
výročie úmrtia nášho drahého manžela,
otca, starého a prastarého otca
Juraja FAČKA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína celá rodina
...
„Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, dotĺklo
srdce, ktoré sme milovali, zhasli oči, u chol
hlas, mal si rád život a všetkých nás.“
Dňa 30. augusta uplynie deväť rokov odvtedy, ako nás navždy opus l milovaný syn,
otec, brat a strýko
Vladimír ŠVANTNER z Valaskej.
S láskou a úctou spomína celá rodina
...
Dňa 1. septembra si pripomenieme piate
výročie odvtedy ako nás navždy opus l náš
drahý otec, syn, priateľ, brat, krstný otec
a bývalý kolega
Igor MUCHA z Valaskej,
ktorý by sa 13. septembra dožil päťdesiatšesť rokov.
Spomíname s láskou a úctou
...
„Milovali sme ju a ona milovala nás, tú lásku
v našich srdciach nezničí ani čas.“
Dňa 2. septembra uplynie osem rokov
odvtedy, ako nás navždy opus la milovaná
Žoﬁa MARKOVÁ z Hornej Lehoty.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami chú spomienku.
S láskou a úctou spomína najbližšia rodina a známi
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Prvé reprezentačné sústredenie už majú za sebou
Bystrík Vadovič
reprezentačný tréner U23

Prvé sústredenie reprezentácie Slovenskej republiky U23 sa konalo 10. – 12. augusta 2017
v Modranke a v Bra slave. V nominácii trénera
Slovenska Bystríka Vadoviča boli až štyria hráči
Športového klubu Železiarne Podbrezová (ŠK ŽP):
Radovan Balco, Marek Štefančík, Tomáš Dziad
a Marek Švantner.
V prvý deň sústredenia odohrali zápas pro družstvu ŠK Modranka, s výsledkami hráčov SVK: Marek
Štefančík 577 bodov (najlepší hráč za reprezentáciu), Radovan Balco 554, Marek Švantner 536, Tomáš Dziad 518, Tomáš Roháľ 561, Marcel Ivančík
564, Lukáš Juris 560, Maroš Ležovič 535, Mar n
Dolnák 532, O o Lengyel 503, Viliam Mag 513.
Na druhý deň mali hráči naplánované dva tréningy. V prvom tréningu boli testovaní ako vedia triafať
jednotlivé pozície kolkov a popri tom odohrali 60
hodov dorážku na číslo. V druhom tréningu súťažili
pro sebe v ŠPRINTE, t.j. 10 hodov do plných a 10
hodov dorážka, odohrali dvakrát na body. Ak jeden
hráč vyhral jednu dráhu mal bod, ak druhú prehral,
bod mal pro hráč. Nasledoval rozstrel na tri hody,
kto získal viac, postupoval ďalej. Hralo sa systémom
K.O. až do ﬁnále. Uvedenú disciplínu sme zaradili
do tréningu z dôvodu, že je jednou zo súťaží na
majstrovstvách sveta. Posledný deň sústredenia
sme cestovali do Bra slavy, do kolkárne Interu, kde
sme sa zúčastnili medzinárodného turnaja za účas
6 družs ev: KK Inter Bra slava, Zalaegerszegi Teke
Klub družstvo z Maďarska, KSK Union Orth/Donau
z Rakúska, TJ Sokol Husovice z Česka, Reprezentácia
SR U23 a družstvo z kvaliﬁkácie. V družstve kvaliﬁ-

Reprezentačný m U23, horný rad zľava: Viliam Mag, Maroš Ležovič, tréner Bystrík Vadovič, Tomáš Dziad, Marek Švantner, Lukáš Juris, dolný rad: Mar n Dolnák, Radovan Balco, Marcel Ivančík, Marek Štefančík, Tomáš Roháľ, O o Lengyel

kácie boli štyria hráči zo ŠK ŽP: Mar n Kozák, Milan
Tomka, Peter Nemček a Bystrík Vadovič, ktorí sa
prebojovali do hlavného turnaja.
Výsledky turnaja: 1. Zalaegerszegi Teke Klub (HUN)
3733, 2. družstvo kvaliﬁkácie 3668, 3. KSK Union
Orth/Donau (AUT) 3667, 4. KK Inter Bratislava
3650, 5. reprezentácia SR (U23) 3492, 6. TJ Sokol
Husovice (CZE) 3388.
Výsledky hráčov U23: Marek Štefančík 603, Rado-

van Balco 614, Tomáš Roháľ 595, Marcel Ivančík
572, Lukáš Juris 565, Mar n Dolnák 543.
Po hlavnom turnaji hrali: O o Lengyel 542, Viliam
Mag 503, Maroš Ležovič 535, Marek Švantner
5549, Tomáš Dziad 636.
Sústredenie bolo prvou skúškou pred Majstrovstvami sveta v kolkoch kategórie U23, ktoré sa
uskutočnia v rumunskom meste Kluž od 14. do
19. mája 2018.

Horehron, Horehron,
ty krásny Horehron
Kultúrno-spoločenské poduja e sa uskutoční 26. augusta 2017 v Polomke – Bučník, s programom: 10. hod. otvorenie
remeselných a tvorivých dielní, 13. hod.
škola tanca s Veronikou Horváthovou
pre všetkých, 14.30 hod. prezentácia
bacúšskeho kroja, 16.30 Divadlo pod balkónom „Soľ nad zlato“, 17.30 galaprogram
„Generácie“.
V priebehu akcie budete môcť ochutnať
aj horehronské tradičné jedlá, ktoré pripravia miestne gazdinky.
Detské popoludnie
s divadlom THEÁTRUM
Detské popoludnie sa uskutoční 27. augusta 2017 o 15. hodine v Podbrezovej
v spoločenskom centre KLÁSOK. V sprievodnom programe bude šantenie so
šašom, modelovanie z balónov, súťaže,
„Bublinková párty“, tvorivé dielne.
Počas uplynulého víkendu bola na prechode cez železničné prieces e
v Podbrezovej netradične inštalovaná výstava fotograﬁí z tvorby členov
fotoklubu GRANUS.
Foto: I. Kardhordová

Oslavy 73. výročia SNP
Okrem regionálnych osláv 73. výročia
SNP, ktoré sa uskutočnili 19. augusta na

Krpáčove, oslavovať budú aj:
● v Čiernom Balogu – Vydrovskej doline
26. augusta 2017. Program začína o 11.
hodine,
● v Jasení, v Lomnistej doline – pri Asmolovovej chate sa oslavy konajú 29.
septembra 2017.
STREDOVEKÉ
BOMBUROVE SLÁVNOSTI
Kultúrne poduja e s pestrým programom
pre malých a veľkých na námes v Brezne
25. – 26. augusta 2017:
10. hod. historický sprievod, 10.20 hod.
stredoveká hudba Stromyrad, 11. hod.
skupina historického šermu Berezun
a Grál, 13.30 hod. stredoveká hudba Quan Minoris, 14. hod. sokoliari Kráľa Svätopluka, 15. hod. stredoveká hudba Stromyrad, 16.15 hod. divadelné predstavenie
pre deti „Ako išlo vajce na vandrovku“,
17.45 hod. skupina historického šermu
Grál a Berezun, 18.45 hod. stredoveká
hudba Quan Minoris, 20. hod. hudobná
skupina HRDZA, 21.30 hod. Fireshow
skupiny historického šermu Grál.
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Ruža v Zelpo aréne opäť kvitla



Po remíze z Trenčína nám Liptáci ukradli všetky body
Po domácej výhre nad Michalovcami potvrdili formu futbalis A mužstva aj v Slovenskom pohári, keď zvíťazili v Kamenici nad Cirochou, gólmi Karla Biliča a Mar na Válovčana, 2:0. Na víťaznej vlne sme vycestovali do Trenčína, kde
nás čakal technicky náročný súper, no skvelý bod za remízu 1:1 potvrdil upokojenie v našich radoch. Ružomberku
sme mali čo vracať, veď každý fanúšik spomína na záver ročníka 2016/2017, keď sme mohli víťazstvom nad Liptákmi
potvrdiť účasť v pohárovej Európe. Žiaľ, nestalo sa. Ani vtedy, ani teraz. Ružomberok ukázal rastúcu silu mužstva
a potvrdil, že aj nedávne vydarené súboje s anglickým FC Everton neboli dielom náhody. V ďalších kolách nás čaká
séria ťažkých zápasov, v ktorých budú musieť najmä hráči defenzívy siahnuť na dno svojich síl, najmä po červenej
karte Jána Kriváka, ktorý bude obrane chýbať v súbojoch so Slovanom Bra slava, či MŠK Žilinou. Verme, že nejaký
bodík nám do tabuľky pribudne a vrá me sa späť na víťaznú vlnu.

AS Trenčín – FK Železiarne Podbrezová 1:1 (1:0)
Góly: 39. Skovajsa – 69. Leško.
Vo štvrtom kole cestovali futbalis
Podbrezovej na ihrisko AS Trenčín.
Tréner do zápasu nasadil od začiatku
Endyho Opoku Bernadinu, namiesto
Andreja Rendlu a v základnej zostave
dostal príležitosť aj Kamil Kuzma. Vyrovnaný súboj musel v sedemnástej
minúte nútene opus ť hráč AS Hilary
Gong a o jedenásť minút na to, chcel
Martin Válovčan prejsť do úvodnej
šance, lenže Chovan vybehol vysoko
z brány a včas nebezpečenstvo zažehnal. Napriek našej snahe sa z úvodného gólu tešili domáci fanúšikovia, ktorí
videli presný zásah obrancu Lukáša
Skovajsu priamo z rohového kopu.
Domáci hráč využil menšie zaváhanie
brankára Martina Kuciaka, ktorému
pri zákroku prekážal Rangelo Janga.
Podbrezová mohla v závere úvodného
dejstva vyrovnať, avšak neujala sa
strela Migaľu a ani oblúčik Viazanka
ponad gólmana domácich.
Druhý polčas otvoril veľkou možnosťou Rangel Janga, ktorý najskôr
nechal vyniknúť Kuciacka a dorážku,
spred poloprázdnej brány, prekopol.

Napraviť zaváhanie spoluhráča mohol
Kvocera, z dobrej pozície mu lopta
nesadla na kopačku a minul. V 66. minúte mal vyrovnanie na hlave Mikuš,
keď center Djordjeviča upratal tesne
nad. O minútu neskôr prišiel do hry
Dávid Leško a o dve ďalšie sa postavil
k priamemu kopu, z ktorého nachytal
Chovana „na hruškách“ a vyrovnal
na 1:1. Podbrezová mohla dokonca
vývoj zápasu otočiť vo svoj prospech,
no mladý Válovčan nevolil prihrávku
správne a keby zakončil sám, možno
by sme, takmer presne po roku, opäť
v Trenčíne bodovali naplno (6. augusta
2016 sme na Siho dokázali zvíťaziť
gólom Miroslava Viazanka 0:1). „Mali
sme jednu veľkú šancu Válovčana,
ktorý zvolil nesprávne rozhodnutie.
Možno sme sa tým pripravili o gól,
ale treba povedať, že aj Trenčín tam
mal dve nebezpečné hlavičky, ktoré
mohli skončiť gólom, takže v konečnom dôsledku je pre nás bod a remíza
spravodlivá. Sme veľmi radi, že sa nám
podarilo bodovať na ihrisku Trenčína.
Do zápasu sme išli so zámerom, aby
sme nenechali súpera hrať, pretože

je to kvalitné mužstvo. Snažili sme sa
držať hru čo najďalej od našej brány.
Niekedy sa nám to darilo lepšie, inokedy horšie. Dostávali sme sa pod tlak
hlavne po štandardných situáciách,
ktoré má súper veľmi nebezpečné.
Tak sa nám „podarilo“ dostať gól do
šatne, kde bolo viacero chýb, ktoré sa
navalili na seba. Do druhého polčasu
sme išli s tým, že chceme s výsledkom niečo urobiť, dať gól a ten zápas
otočiť. Gól sa nám podarilo dať, ale
súper stále hrozil. Viackrát nás dostal
na vlastnú polovicu s tým, že nás zatlačil pred vlastnú šestnástku. Všetky
eto situácie sa nám podarilo vyriešiť
rela vne dobre,“ povedal po stretnu
Karol Praženica.
AS Trenčín: Chovan – Kleščík, Skovajsa, Šalata, Keston – El Mahdioui – Zubairu, Paur (65. van Haaren) – Gong
(17. Kvocera), Janga (74. Mance),
Beridze.
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak
– Turňa, Krivák, Kostelný, Djordjevič –
Migaľa (86. Bilič), Kupčík – Viazanko,
Kuzma (67. Leško), Válovčan – Bernadina (58. Mikuš).

FK Železiarne Podbrezová – MFK Ružomberok 1:3 (0:1)
Góly: 78. Mikuš – 21. Gerec, 57. Gál-Andrezly, 81. Takáč.
Do Zelpo arény sa po niekoľkých mesiacoch vrátil MFK Ružomberok, ktorý
„namiesto nás“ okúsil európsku súťaž,
až kým ich z hry neposlal FC Everton, aj
s hviezdnym Waynom Rooneym. Začiatok
stretnu a nenasvedčoval, že by nás Liptáci prišli hravo poraziť a hra sa vyvíjala
najmä v strede poľa, až kým neprišla 21.
minúta, v ktorej zahrali Ružomberčania
nacvičený signál a gólom Štefana Gereca
šli do vedenia. O niekoľko minút bol v
dobrej pozícii Viazanko, ľavačkou strieľal
nad. Na druhej strane hlavičkoval mimo
našu bránku Haskič, následne neuspel ani
Gerec. „Do prvého gólu bola hra rela vne
vyrovnaná, ale potom prišla naša zlá
reakcia na štandardnú situáciu, keď hráč
nereagoval na odrazenú loptu. Do konca
polčasu bol súper lepší. Jeho hráči boli
všade rýchlejšie, ťažko sa nám na to reagovalo, hlavne čo sa týkalo priestorového
presúvania,“ hodnotil úvodné dejstvo
tréner Podbrezovej Karol Praženica.
V druhom polčase dokázali hos a zvýšiť
svoje vedenie. Peter Gál-Andrezly síce
strieľal z uhlu, avšak Kuciak si nešťastným
zákrokom zrazil loptu do vlastnej siete.
„Lopta išla od čiary. Trošku viac som na
ňu vybehol, pretože som čakal, že pôjde
cez päťku. Zlomilo sa to po mojej chybe,
čo ma veľmi mrzí. Stávať by sa to nemalo,
zvlášť, keď v zápasoch rozhodujú maličkos . Robíme také primi vne chyby, že
to by naozaj zrazilo aj vyspelejšie a skúsenejšie mužstvo,“ hodnotil po zápase
situáciu Kuciak. O päť minút na to bolo
pre domácich ešte horšie, keď po druhej
žltej karte videl červenú stopér Ján Krivák.
Vzápä však mohol znížiť Matúš Turňa,
ktorý vyslal tvrdú strelu k žrdi, brankár
Macík zasiahol. V 78. minúte však už
hosťujúci gólman na hlavičku Matúša

Nový futbalový ročník priniesol do Zelpo
arény viacero noviniek, ktorými sa FK
Železiarne Podbrezová snaží zvýšiť komfort fanúšikov všetkých vekových skupín.
Okrem predzápasových kultúrnych vystúpení, ktoré vypĺňajú aj polčasový priestor,
prišiel klub aj s myšlienkou pravidelných
športových kvízov, v ktorých moderátor
priamo na tribúnach vyberá troch náhodných divákov a po zodpovedaní otázok,
z futbalového diania klubu, je súťažiaci

k futbalu a na tribúny futbalových štadiónov. V rámci ligových zápasov budú mať
návštevníci rodinného sektoru vytvorené maximálne pohodlie na sledovanie
futbalu, spojené s rôznymi aktivitami
pre najmenších futbalových fanúšikov
(vytváranie choreograﬁí, športové súťaže
a pod.). Jedinou podmienkou k „prijau“ do rodinného sektoru je zakúpenie
vstupenky do tohto sektoru a účasť na
ligovom stretnu so svojou ratolesťou.

Futbalmania v Zelpo aréne
Sektor B3 na severnej tribúne
je určený pre rodiny s deťmi

odmenený reklamnými predmetmi FK
Železiarne Podbrezová.
V poslednom domácom stretnutí sa
moderátor „zatúlal“ do sektora B3 na
severnej tribúne, kde sa súťažiacimi stali
prítomné deti. Nie náhodou. Okrem
spomínaného futbalového kvízu bol,
touto netradičnou formou, predstavený
aj projekt Futbalmanie. Každý štadión vo
Fortuna lige to ž musí vyhradiť priestor,
v ktorom svoje zázemie nájdu rodiny
s deťmi. Projekt Futbalmanie vznikol
s jediným cieľom – priviesť de a mládež

O ostatné sa postarajú koordinátori projektu, ktorí vytvoria príjemné a slušné
prostredie na povzbudzovanie. Počas
spomínanej polčasovej prestávky predstavil ďalšie ak vity projektu aj vedúci B
družstva mužov Ľuboš Budovec: „Projekt
Futbalmanie nie je len o pridelení sektoru
B3 pre rodiny s deťmi, ale aj o ďalších
aktivitách, z ktorých spomeniem návštevy základných škôl v našom okrese,
aj za účasti hráčov A mužstva, či Deň
otvorených dverí“. O ďalších akciách vás
budeme včas informovať.

Druhá liga ukazuje svoju kvalitu
MFK Skalica – FK Železiarne Podbrezová juniori 2:0 (2:0)
Góly: 4´ Šebesta, 36´ Haša.
V treťom kole čakala na náš B m mužov
silná Skalica, ktorá pomýšľa na návrat
medzi futbalovú elitu. Od začiatku sme
sa dostali pod tlak, z ktorého pramenil
úvodný gól zápasu, už vo štvrtej minúte.
Po polhodine Skaličania pridali aj druhý
gól, čím rozhodli o svojom víťazstve.
V druhom polčase chceli naši mladí hráči
ukázať skúseným Záhorákom, že vedia
hrať vyrovnanú partiu, čo potvrdil aj
tréner mužstva Mário Auxt na tlačovej
besede po zápase: „Zápas v Skalici bol
pre našich hráčov najmä skvelou skúsenosťou, veď takmer polovica z nich
Foto: I. Kardhordová

Mikuša nestačil. Rendla ho našiel presným centrom a Podbrezová sa nadýchla
k vyrovnaniu, hoci hrala len s desia mi
hráčmi. Prešli však iba tri minúty a Dalibor Takáč dostal veľmi veľa priestoru a po
priklepnu od Gereca vystrelil pod brvno
a skóroval na konečných 1:3. „Andrej
Rendla mi to tam krásne nacentroval.
Bol som na prvej žrdi a chvalabohu to
dopadlo gólom. Snažili sme sa to otočiť
s desia mi hráčmi. Mali sme nejaké dva
náznaky šancí, no bohužiaľ sme z toho
nedali ďalší gól a ešte jeden dostali,“ povedal autor podbrezovského presného
zásahu v stretnu Matúš Mikuš. „Ťažko
sa mi hodno po takej krutej prehre. Išli
sme do zápasu s tým, že chceme lepšie
reagovať na rozostavenie súpera 3-5-2.
Myslím si, že najväčší problém sme mali
v krídelných priestoroch, kde reakcie na
situácie jeden na jedného neboli najlepšie

a tak ež sme nezískavali odrazené lopty
v strede poľa. Súper bol v týchto veciach
lepší a rýchlejší. V druhom polčase sme
sa snažili zareagovať, dali sme do hry
ofenzívnejšieho Leška, namiesto Migaľu.
Bohužiaľ, dostali sme gól na 0:2, následne
prišla červená karta, po ktorej sme paradoxne boli odvážnejší, hrali sme viac na riziko, ale potom prišiel tre gól. V podstate
nám chýbal ten hráč, ktorý bol vylúčený
a zápas sa už iba dohrával,“ zhodnotil
výkon mužstva na tlačovej besede tréner
Karol Praženica.
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak –
Turňa, Krivák, Kostelný, Djordjević – Kupčík, Migaľa (46. Leško) – Viazanko, Kuzma,
Válovčan (60. Mikuš) – Rendla.
MFK Ružomberok: Macík – P. Maslo (66.
Menich), J. Maslo, Kružliak, Kostadinov
(72. Takáč) – Gál-Andrezly, Qose, Kochan,
Daniel – Gerec (86. Kunca), Haskič.

hrávala ešte nedávno dorasteneckú súťaž.
Hlavne v druhom polčase sme boli smerom dopredu nebezpečnejší, no domáci
futbalisti zápas svojimi skúsenosťami
a kvalitou ustrážili. Chlapcom však patrí
poďakovanie za snahu a bojovnosť do
posledného hvizdu“.
MFK Skalica: Fišan – Švrček, Lipták, Jakubek (74´ Ulrich), Šebesta, Hlavatovič,
Mizerák (46´ Črvrtníček), Haša (82´ Ondriš), Hruška, Jánošík, Opiela.
FK Železiarne Podbrezová juniori: Lukáč –
Bilić, Lipčák, Kopičár, Hric (82´ Marchuk),
Fischer, Magda (46´ Haščák), Jedinák,
Weiss (46´ Garaj), Bellay, Kačerík.

FK Železiarne Podbrezová juniori
– FK NOVES Spišská Nová Ves 2:3 1:3)
Góly: 15´ vlastný gól, 72´ Bernadina – 24´
a 43´ Kubus, 45´ Vilkovský.
Do zápasu vstúpili ak vnejšie domáci,
čoho výsledkom bol úvodný gól stretnu a,
ktorý kuriózne strelil nevydarenou malou
domov kapitán hos Sedláček. Po góle však
prebrali inicia vu hos a a na svoju prvú
gólovú šancu čakali do 24. minúty, keď
Kubus samostatný nájazd ešte nepremenil,
ale po spätnej prihrávke Vilkovského sa už
nemýlil a bolo vyrovnané. Na druhej strane
mohol poslať do vedenia domácich Kačerík, jeho strela z uhla skončila na brankárovi hos . V závere prvého polčasu hos a
dvakrát udreli. V 43. minúte, po sérii chýb v
strede ihriska, poslal hos do vedenia opäť
Kubus, a keď sa naplnila 45. minúta, na 1:3
upravil Vilkovský.
Do druhého dejstva vstúpili opäť ak v-

nejšie domáci, ale vyložené gólové šance
neprichádzali. Až v 68. minúte Kopičár
rýchlo rozohral priamy kop a Bellay prízemnou strelou trafil žrď. V 73. minúte
znížil Bernadina, keď sa v osobnom súboji
pretlačil cez obrancu hos a vykresal iskričku nádeje pre Podbrezovú. O minútu
mohol Bernadina vyrovnať, keď Jedinák
odviedol výbornú prácu na pravej strane a holandský útočník strelou traﬁl len
brankára hos .
FK Železiarne Podbrezová juniori: Lukáč
– Lipčák, Bellay (70´ Magda), Fischer, Kuc,
Kopičár, Weiss, Jedinák, Káčerík (64´ Hric),
Lukáčik (64´ Marchuk), Bernadina.
FK NOVES SNV: Huszárik – Kunzo, Sedláček, Olawale, Zekucia, Kubus, Kováč (83´
Vitkaj), Sirko, Vantroba (63´ Šoltés), Kubík,
Vilkovský (90´ Botvynnyk).

Z podkladov FK ŽP stranu pripravil M. Jančovič
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