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Z obsahu čísla
vyberáme:

DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ
Dňa 5. októbra 2017 sa za účasti širokej
verejnos uskutočnil prvý Deň otvorených
dverí v Zelpo aréne, ktorý bol organizovaný s podporou projektu Futbalmania.
Najpočetnejšiu skupinu účastníkov tvorili
de prvého stupňa základných škôl z Podbrezovej, Pionierskej 2 Brezno a ZŠ Brezno
– Mazorníkovo. De počas viac ako troch
hodín zažili množstvo zážitkov.
čítajte na 2. strane

FK ŽP

Expedícia pracuje
naplno
Pohľad na stánok ŽP GROUP

Generálny riaditeľ SARIO, Robert Šimončič a tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz
pri rokovaní s členom Predstavenstva a technickým riaditeľom ŽP a.s., Milanom Srnkom

Medzinárodný strojársky veľtrh 2017 signalizuje:
Ing. Marcel Adamčák, PhD.
odbor predaja a marke ngu

„Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne sa skončil v piatok, 13. októbra 2017.
Podľa ohlasov naplnil očakávania vystavovateľov aj návštevníkov. V dobe
internetu ostáva priamy osobný kontakt
neoddeliteľným prvkom a veľtrh je
miestom stretávania sa so zákazníkmi,
prezentácie noviniek a inovácií. Je to aj
prestížna spoločenská udalosť, ktorá
prispieva k upevneniu imidžu a povedomia o ﬁrme v odbornej verejnos ,“
povedal pri hodnotení, generálny riaditeľ Veletrhy Brno, a.s., Jiří Kuliš.
„Slovensko je známe ako krajina so
silným postavením a tradíciou v oblas
strojárstva a má veľký potenciál aj v
oblas inteligentného priemyslu. V prospech Slovenska jednoznačne hovorí aj
fakt, že aktuálne vykazujeme najvyšší
rast pridanej hodnoty v priemyselnej
výrobe v rámci celého OECD,“ konštatoval počas otvorenia Slovenského
národného dňa generálny riaditeľ SARIO, Robert Šimončič, ešte predtým
v spoločnosti tajomníka Ministerstva
hospodárstva SR Vojtecha Ferencza,
navštívili spoločný stánok Železiarní
Podbrezová a.s. a ŽP Trade Bohemia a.s.

Firmám sa darí

Železiarne Podbrezová

čítajte na 3. strane

Výučba v kamióne
Dňa 3. októbra 2017 Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku ŽP navš vil kamión naplnený produktmi ﬁrmy Festo. Menovaná ﬁrma
je nielen strojárska a výrobná spoločnosť, ale
aj vzdelávacia, so skúsenými lektormi. To, čo
učia, aj uplatňujú: „Z praxe do praxe“. Študen
odboru 2679 K mechanik mechatronik na celú
vyučovaciu hodinu vymenili klasickú triedu za
kamión a vyučujúceho za lektora.
Súkromné školy

čítajte na 4. strane

80 rokov
organizovanej výučby
Súkromné školy Železiarní Podbrezová sa vo
výučbe orientujú aj na šport. Najrozšírenejším je zameranie na futbal. Žiaci navštevujúci
športové triedy reprezentujú Futbalový klub
Železiarní Podbrezová v mládežníckych kategóriách. Mládežnícky úsek FK ŽP po veľmi
náročnej sezóne získal štatút mládežníckej
Futbalovej akadémie.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 4. strane

Olympionici
na Táľoch
aj učňovské školstvo v podbrezovských
železiarňach prešlo rôznymi etapami
vývoja. Vždy však pla lo, že , čo fabriku viedli, si uvedomovali, že úspešnosť
a prosperita závisí predovšetkým od
ľudí, ktorí v nej pracujú. Starostlivosť
o odborný rast mládeže sa preto vždy
dostávala do popredia záujmu. Stovky
vyučencov našli svoju budúcnosť v

Slávime výročie
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Jeseň objek vom J. Zvaríkovej

Vzhľadom k pozi vnej situácii na trhu a zvýšenému dopytu zákazníkov po našich výrobkoch
môžeme už za prvých deväť mesiacov konštatovať vyšší počet odexpedovaných dopravných
prostriedkov v cestnej aj železničnej preprave
ako v rovnakom období minulého roka.

Podbrezovské železiarne dosahovali v
každom dejinnom období úroveň špičkových hutníckych ﬁriem. Technológia
výroby si od začiatku vyžadovala odborný prístup a tak je samozrejmé, že
pojem učňovská výchova sa tu skloňoval už v druhej polovici devätnásteho
storočia. Bolo to síce provizórium, nesporne však predvoj učňovskej výučby,
so zreteľom na prípravu robotníkov
do výroby.
Dvanásteho októbra uplynulo osemdesiat rokov od zriadenia prvej oﬁciálnej závodnej učňovskej školy, ktorá
sídlila v Piesku. Tak, ako materská ﬁrma,

Železiarňach Podbrezová a väčšina tu
prežila celý svoj produk vny život s pocitom hrdos na ﬁrmu, v ktorej pracujú.
Hoci sa v deväťdesiatych rokoch pod
vplyvom spoločenskej reformy narušil prílev kvalifikovaných robotníkov,
vedenie akciovej spoločnos si vybojovalo návrat učňovskej školy a dnes
je zriaďovateľom Súkromnej strednej
odbornej školy hutníckej, aj Súkromného gymnázia.
Žiaci súkromných škôl Železiarní Podbrezová a.s. sú od prvého ročníka už
považovaní za budúcich zamestnancov
a tomu náležité sú aj vymoženosti,
ktoré im zriaďovateľ poskytuje. Je už
len na nich, aby docenili istoty, ktoré
im fabrika ponúka a vybudovali si k nej
taký vzťah, ako ich rodičia.

V roku 1988 sa náš tím nominoval na
24. Letné olympijské hry v Soule, kde
sme skončili 5. Nepostúpili sme medzi
štyri najlepšie družstvá a to bolo pre nás
veľkým sklamaním. Nechýbali slzy, veď
Juhoslovanky sme porazili o 5 gólov a do
postupu nám chýbal už len jeden.
Región

čítajte na 5. strane

DAC nad naše sily
Tréner skúša v zostave aj mladých hráčov
z juniorky, resp. z U19, keď po Jánovi
Blahútovi a Samuelovi Kucovi dostal v základnej zostave príležitosť aj defenzívny
stredopoliar Dávid Haščák. Filozoﬁa klubu
o zapracovaní odchovancov tak dostáva
reálnu odozvu a aj konkurencia v tíme
tlačí na hráčov, aby sa o svoj post pobili
pri každej príležitos , ktorú dostanú.
FK ŽP

čítajte na 8. strane

ZIMNÝ ČAS

V nedeľu, 29. októbra 2017, vrá me
o 3.00 hodine ručičku na 2.00 hodinu
a prejdeme tak opäť na zimný čas.
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Deň otvorených dverí v ZELPO ARÉNE
Ing. P. Müller

Dňa 5. októbra 2017 sa za účasti
širokej verejnosti uskutočnil prvý
Deň otvorených dverí v Zelpo aréne,
ktorý bol organizovaný s podporou
projektu Futbalmania. Najpočetnejšiu skupinu účastníkov tvorili
deti prvého stupňa základných škôl
z Podbrezovej, Pionierskej 2 Brezno
a ZŠ Brezno – Mazorníkovo. Deti
počas viac ako troch hodín zažili
množstvo zážitkov.
Po slávnostnom otvorení prišla
na rad prehliadka štadióna. Malých
návštevníkov najviac potešil pohľad
do kabíny A – mužstva, v ktorej pre-

biehala príprava hráčov na tréningovú jednotku a spoločnosť detí im
viacerými zaujímavými otázkami
vyčarovala úsmev na tvári. Ďalšími
pútavými priestormi Zelpo arény sa
stali telocvičňa, v ktorej deti spolu so
zranenými hráčmi absolvovali časť
ich tréningovej dávky a priestory VIP,
do ktorých sa bežný návštevník len
tak nedostane.
Druhú časť Dňa otvorených dverí
tvorili športové súťaže priamo na
hracej ploche Zelpo arény. Deti si
vyskúšali päť futbalovo zameraných
disciplín, ktorými ich sprevádzali Ján
Krivák, Endy Opoku Bernadina, Aldo
Baez či Miroslav Viazanko. Pri všet-

kých súťažiach išli mladí futbaloví
fanúšikovia na doraz a spoločne so
svojimi idolmi bojovali o každú sekundu či bod do celkového poradia.
Okrem vecných cien, ktoré získali
najlepší súťažiaci, si odnieslo každé
z detí podpis či fotograﬁu so svojim
obľúbeným hráčom.
V závere tejto vydarenej akcie sa
deti stretli na autogramiáde s päticou
Martin Kuciak, Jaroslav Kostelný,
Matúš Turňa, Lazar Djordjević a
Andrej Rendla, ktorí s úsmevom
odovzdali každému fanúšikovi svoje
podpisové karty a neodmietli ani
viacero žiadostí o fotograﬁe či selﬁe. Posledné slová patrili kapitánovi

Jaroslavovi Kostelnému spolu s
brankárom Martinom Kuciakom,
ktorí poďakovali deťom za účasť,
ich záujem stráviť deň v spoločnosti
profesionálnych futbalistov a vyzvali
mladých fanúšikov na podporu a fandenie počas najbližšieho domáceho
zápasu v Zelpo aréne.

Meradlom úspechu Dňa otvorených dverí bolo veľké množstvo
úprimných detských úsmevov a
žiadostí o autogramy či fotograﬁe,
ktoré museli absolvovať všetci hráči. Dúfajme, že mladí fanúšikovia
oplatia hráčom ich dobrosrdečnosť
zaplneným rodinným sektorom.

Deň otvorených dverí objektívom I. Kardhordovej

Tradičný slovenský výrobca nábytku

Spoločnosť Decodom je najväčší výrobca nábytku na Slovensku. Vznikla v roku
1999 a nadviazala tak na výrobu nábytku,
ktorá má v tomto regióne tradíciu už od
roku 1912.
Výrobný závod v Topoľčanoch má rozlohu 13,5 ha, je
vybavený najmodernejšou technológiou na spracovanie
veľkoplošného materiálu, z ktorého produkuje nábytok do
kuchyne, obývačky, jedálne, spálne, detskej izby, predsiene
a kúpeľne. Pravidelne investuje do nových technológií a nábytok vyrába len z prvotriednych materiálov. Ako jediný na
Slovensku používa laserové opracovanie nábytkových hrán.

Medzi „top“ výrobky Decodomu patria kuchyne. Ich vývoju
sa venuje samostatné oddelenie. Vyrábať kuchynský
nábytok na mieru si vyžaduje precíznu prípravu a následne
kvalitné technické a technologické spracovanie. V súčasnosti má Decodom v ponuke 21 modelov kuchýň Decoplan
v 295 farebných vyhotoveniach predných plôch. Všetky
kuchyne sa vyrábajú na základe špeciálnych požiadaviek
zákazníka, ktorý tak dostane originálnu kuchyňu,
odzrkadľujúcu jeho individualitu. V maloobchodnej sieti je
vystavených v predajniach 390 kuchýň Decoplan.
Spoločnosť Decodom sa okrem kuchýň špecializuje aj na
komplexné vybavenie domácností pre všetky generácie.
Najideálnejšou voľbou pri zariaďovaní bytu či domu, je
vybrať si jednu z nábytkových sérií. Vďaka nábytkovým

sériám si zákazník zariadi každú miestnosť v interiéri
v rovnakom dizajne, farbe a štýle.
Disponuje vlastnou obchodnou sieťou, ktorá pokrýva celé
Slovensko a nonstop nákupy sú k dispozícii cez e-shop.
Vďaka kupónom, ktoré boli vydané špeciálne pre zamestnancov Podbrezová a. s., si môžete aj vy skrášliť či
zmodernizovať svoje bývanie. Podrobné informácie ako
si uplatniť zľavu pri nákupe nájdete priamo na zľavových
kupónoch.

www.decodom.sk

www.podbrezovan.sk
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S Ing. Ingrid Nágelovou, vedúcou odboru expedície a obchodnej administratívy

Vyskúšali sme aj neštandardnú expedíciu
M. Jančovič
noviny@zelpo.sk

Za nami je deväť mesiacov kalendárneho
roka, ako hodno te uplynulé obdobie?
Darí sa vám plniť predsavza a zo začiatku roka?
- Na začiatku roka som vyslovila neskromné očakávanie, že naložíme a vyexpedujeme viac kamiónov, kontajnerov a
vagónov, ako v minulom roku. Vzhľadom
k pozi vnej situácii na trhu a zvýšenému
dopytu zákazníkov po našich výrobkoch
môžeme konštatovať vyšší počet odexpedovaných
dopravných prostriedkov v
cestnej aj železničnej preprave, ako rovnakom období minulého roka.
Železničnú prepravu aj
v tomto roku využívame
takmer výlučne pri expedícii oceľových blokov. Z celkového počtu 1 042 naložených vagónov predstavuje preprava rúr
len 1,2 percenta. V porovnaní s minulým
rokom sme odexpedovali o 65 vagónov
viac, a to aj napriek zníženému objemu
expedície v júli, kvôli závažnej poruche
transformátora a s tým spojeným výpadkom výroby na v oceliarni.
Ešte výraznejší nárast sme zaznamenali
v kamiónovej expedícii. Štatisticky neevidujeme počet naložených kamiónov a
kontajnerov. Celkový objem kamiónovej
expedície však medziročne narástol o
20 285 ton. Pri op málnej nakládke 23
ton je to medziročný nárast o minimálne
882 naložených kamiónov a kontajnerov.
Nakladáme však aj dopravné prostriedky
s nižšou tonážou a tak je tento nárast
reálne ešte vyšší.
Priaznivá situácia v predaji našich výrobkov sa prejavila aj v náraste realizačných

cien, vplyvom čoho tržby z predaja medziročne narástli o približne 15 percent.
Čím žijete v odbore v týchto dňoch?
- Mesiace september a október, ktoré
nasledujú po letnom dovolenkovom
období, sú pre nás v expedícii e najnáročnejšie. Sklady hotovej výroby, obrazne povedané, praskajú vo švíkoch a my
musíme venovať maximálne úsilie tomu,
aby sme zosúladili požiadavky našich
zákazníkov s disponibilitou dopravcov
a nakladacími kapacitami jednotlivých
prevádzkarní.
V súčasnos sú naše logis cké schopnos najviac
preverované pri expedícii
valcovaných rúr. Vzhľadom
k ich vysokej realizácii, od
začiatku tohto roka, presiahol sklad hotovej výroby v septembri kritických
9 000 ton. Nakládku komplikuje hlavne veľký počet
nakladacích miest, kde sú
rúry uskladnené. Ak sú valcované rúry
expedované v kombinácii s presnými, kamión bežne nakladá na štyroch až pia ch
nakladacích miestach a v septembri sme
mali niekoľko prípadov, kedy nakládka
kamiónu trvala dlhšie ako 24 hodín. Táto
kri cká situácia nás nú maximálne využiť všetok časový priestor, kedy môžeme
kamióny nakladať. Od začiatku septembra
zabezpečujeme expedíciu aj v nedeľu v
nočnej zmene, kedy už kamióny môžu
jazdiť. Samozrejme sa vždy riadime požiadavkami našich zákazníkov a odsúhlasenými termínmi vykládok.
Vyskúšali sme si aj neštandardnú expedíciu vo sviatok, 15. septembra. S významnou pomocou generálneho riaditeľa
a kolegov z našej zasielateľskej spoločnosZaninoni Slovakia boli vybavené povolenky a v ich zmysle obstarané kamióny,

Znížiť objem skladových zásob bezšvíkových rúr je jedna z najdôležitejších úloh najbližšieho obdobia odboru expedície a obchodnej administra vy.
Foto: I. Kardhordová

ktoré by sme inak nakladať nemohli, kvôli
zákazu jázd kamiónov počas sviatkov.
Tento proces je však administra vne a organizačne značne náročný. V budúcnos
sa preto budeme snažiť maximálne využiť
nakladacie kapacity v pracovných dňoch,
kedy môžu kamióny jazdiť bez povolenia
výnimiek.
Čo vás čaká do konca roka?
- Predovšetkým znížiť objem skladových zásob bezšvíkových rúr a tým
zabezpečiť podmienky pre rýchlejšiu a

bezpečnejšiu nakládku. V skladových
zásobách máme navyše viazané ﬁnančné prostriedky vynaložené na výrobu a
chceme, aby nám ich naši zákazníci čím
skôr vrá li formou zaplatených faktúr.
Už v októbri plánujeme znížiť sklad
valcovaných rúr minimálne o 1 000
ton. K dispozícii máme o 3 pracovné
dni viac ako v septembri, keď môžeme
expedíciu zabezpečovať bez obmedzení. Určite to nebude možné bez
úzkej spolupráce s kolegami z odboru

predaja a marke ngu, obchodníkmi z
našich dcérskych obchodných spoločností, kolegami zo Zaninoni Slovakia
a v neposlednom rade kolegami z expedícií valcovne aj ťahárne rúr, ktorí
nakladajú desiatky kamiónov denne,
v ťažkých podmienkach preplnených
skladov. Všetkým zainteresovaným
prajem hlavne veľa pozi vneho pracovného nasadenia a trpezlivos pri riešení
problémov a neštandardných situácií,
ktoré nám expedícia denne prináša.

Zdvihnutie strechy haly ZPO
Ing. Jaroslav Peťko
T r

Ako sme vás prostredníctvom novín
informovali, v máji 2017 bolo realizované zdvihnu e strechy haly ZPO o
120 milimetrov z dôvodu zabezpečenia
dostatočného prejazdného proﬁlu pre
mostový žeriav. Priestorové pomery
pod strechou nezodpovedali požiadavkám pre bezpečný prejazd mostového
žeriava pod spodným pásom oceľových
väzníkov strechy, kde by mohlo dochádzať ku kolíziám žeriavu s konštrukciou
strechy.
Pre s esnené vonkajšie priestorové
podmienky nebolo možné použitie
autožeriavov pre transport materiálu,
ani pre samotné zdvíhanie strechy,

preto bolo zdvíhanie strechy zrealizované pomocou hydraulických zdvihákov umiestnených pod strechou v
mieste jednotlivých stĺpov haly. Pred
samotným zdvíhaním bolo potrebné
urobiť prípravné práce, ktoré pozostávali z odpálenia niektorých konštrukcií,
ktoré spájali strechu s inými časťami
haly, navarenia konštrukcií komôr pre
hydraulické valce, urobenie nových
obslužných plošín pre prístup k uloženiam väzníkov strechy vo výške 31,75
metra nad podlahou haly. Pre prístup
k väzníkom z hornej čas bola dočasne
odstránená časť strešnej kry ny v šírke
620 milimetrov po celej dĺžke haly. Zdvíhanie prebiehalo postupne v presne
stanovených výškových krokoch, striedavo pri každom stĺpe. Následne bola

konštrukcia strechy v požadovanej výške zaﬁxovaná. V 41. týždni boli urobené
práce priamo súvisiace so zdvihnu m
strechy a to úprava dĺžky medzistĺpov
a zmena ukotvenia obslužnej lávky v
úrovni +28,960 metra nad podlahou.
Všetky práce boli vykonávané bez prerušenia alebo obmedzenia výrobného
procesu v hale ZPO. Z dôvodu zaistenia
bezpečnos pohybujúcich sa zamestnancov ŽP a.s. v priestore pod dvíhanou
strechou boli práce riadené v spolupráci
s koordinátorom z prevádzkarne oceliareň a s odborom Pbžp. Za spoluprácu,
hladký a bezpečný priebeh prác v máji
a v októbri, ďakujeme všetkým zúčastneným, aj pracovníkom, ktorých pri
pracovných povinnos ach v hale táto
inves čná akcia ovplyvnila.

V piatok, 13. októbra, bolo v prevádzkarni ťaháreň rúr prevzaté do skúšobnej prevádzky
zariadenie na delenie rúr priamo na ťažnej stolici 400 kN s interným značením 3-01.
Foto: I. Kardhordová

Hutníci majú za sebou
extrémne ťažký rok
Lukáš Kvašňák,
Trend - výňatok

Ilustračná snímka I. Kardhordová

Hutníci majú za sebou jeden z najnáročnejších rokov od krízy. Ceny hutníckych
výrobkov atakovali historicky najnižšie
úrovne, čo sa automaticky pretavilo do
prepadu tržieb jednotlivých ﬁriem. Dôvodom boli pokračujúce dovozy lacnej ocele
na európske trhy.
Úľava prišla v októbri minulého roka,
keď Brusel zaviedol dočasné an dumpingové clá na dovoz dvoch druhov ocele
z Číny. Zároveň Európska komisia začala
antidumpingové vyšetrovanie voči dovozom z pia ch krajín (Brazília, Irán, Rusko,
Srbsko a Ukrajina) na oceľ valcovanú za
tepla. Komisia však v tomto prípade navrhla
zaviesť minimálne dovozné ceny a nie clá,
čo kri zovala Európska asociácia výrobcov
ocele (Eurofer). Podľa nej sa tým nezastaví dumping, keďže minimálna dovozná
cena zabrzdí dumpingový import len pre
malý počet výrobkov. Asociácii sa nepáči
ani návrh Bruselu upustiť od ochranných
opatrení pri dovozoch zo Srbska, kde ta-

mojšiu oceliareň v Smedereve kúpila čínska
oceliarska skupina He Steel Group. Eurofer
sa obáva, že srbská fabrika bude slúžiť ako
trójsky kôň pre lacnú čínsku oceľ smerujúcu
na európske trhy. Karta sa obrátila. Napriek tomu zavedenie ochranných ciel voči
čínskym výrobcom ocele prinieslo želaný
efekt. Ceny v Európe začali postupne rásť
a najmä posledný kvartál zachránil väčšinu
producentov od ešte horších výsledkov. V
aktuálnom roku pokračoval pozi vny vývoj
v cenách výrobkov z ocele a zároveň rástol
dopyt po produktoch zo strany zákazníkov.
Vlani tržby hutníckych ﬁriem na Slovensku
s dvadsať a viac zamestnancami klesli o
viac ako štyri percentá na 3,8 miliardy eur,
keď druhý rok v rade zaznamenali pokles.
Naopak, čistý zisk sektora vzrástol takmer
o polovicu, na 228 miliónov eur. Dôvodom
môže byť orientácia na produkty s vyššou
pridanou hodnotou, ktorým lacná mimoeurópska oceľ nemôže konkurovať. Potvrdzuje to aj viac ako dvanásťpercentný rast
pridanej hodnoty na 937 miliónov eur, čo
predstavuje štvr nový podiel na celkových
tržbách odvetvia.
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Automatizácia v „KAMIÓNE“

Ing. Lucia Vojčíková
učiteľka odborných elektrotechnických
predmetov

Neúprosný konkurenčný tlak v priemysle vyžaduje od všetkých zainteresovaných – najmä od výrobných podnikov
a od školiacich organizácií, ktoré im

slúžia, aby v záujme preži a a prosperity op malizovali svoju produk vitu. Aj
naša škola pracuje na zlepšení výkonu a
svojim študentom, v rámci vyučovania,
zaraďuje aj netradičné formy výučby.
Dňa 3. októbra 2017 Súkromnú
strednú odbornú školu hutnícku ŽP

Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone, ktoré sa uskutočnili 23. a 24. septembra v Revúcej, boli vyvrcholením
tohtoročnej letnej sezóny.
Na štart sa v prvý deň postavilo 181
pretekárov nielen zo Slovenska, ale aj

strovské tuly v kategórii dorasteniek a
Anežka Smarkoňová si odniesla striebro.
V kategórii dorastencov si zlato, striebro a tul majstra SR vybojoval Tomáš
Sklenárik a na 4. mieste skončil ďalší
náš pretekár Lukáš O nger. Rýchlostné
preteky v kateg. dorastenky 16-17 r.: 1.
Zuzana Remeňová, 2. Mária Remeňová, 5. Anežka Smarkoňová. Rýchlostné

Česka a Maďarska. Želiezka v ohni v
boji o víťazstvo v domácom šampionáte mal aj oddiel biatlonu a lyžovania
Športového klubu Železiarne Podbrezová. Naši gymnazis a gymnazistky si
s konkurenciou poradili. Sestry Mária
a Zuzana Remeňové sa podelili o maj-

preteky v kateg. dorastenci 18-19r.: 1.
Tomáš Sklenárik, 4. Lukáš O nger. Vytrvalostné preteky v kateg. dorastenky
16-17 r.: 1. Mária Remeňová , 2. Anežka
Smarkoňová, 4. Zuzana Remeňová. Vytrvalostné preteky v kateg. dorastencov
18 -19 r.: 2. Tomáš Sklenárik.

V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

O tituly sa podelili

navštívil kamión naplnený produktmi
ﬁrmy Festo. Menovaná ﬁrma je nielen
strojárska a výrobná spoločnosť, ale aj
vzdelávacia, so skúsenými lektormi. To,
čo učia, aj uplatňujú: „Z praxe do praxe“. Študen odboru 2679 K mechanik
mechatronik, na celú vyučovaciu hodinu
vymenili klasickú triedu za kamión a
vyučujúceho za lektora. Pútavým spôsobom im ukázal najnovšiu dostupnú
techniku, ktorej sa firma venuje. Porovnal im používané oblas – pneumaka a elektropneuma ka, hydraulika
a elektrohydraulika. Okrem ukážok
jednotlivých valcov, ven lov, snímačov,
jedno ek pre úpravu tlaku používaných v
pneuma ke a elektropneuma ke, to boli
aj ukážky rôzneho príslušenstva na rozvod
stlačeného vzduchu. Po ukážkach sme
sa presunuli k panelu, kde mali študen
možnosť vidieť využívanie vákua. Posledná časť pútavého rozprávania a ukážok
bola zameraná na konkrétne prepájanie
jednotlivých čas a ich ovládanie a riade-

nom využívaní.
Viktor MARTINEC: - Zaujala ma prezentovaná technika. Prehliadka bola náučná a
zaujímavá. Je veľmi pútavé a dobré vidieť
teóriu v praxi.
Patrik SIMAN: - Zaujal ma elektropneumatický valec s konkrétnou činnosťou,
ktorú som videl prvýkrát. Celkovo to bolo
zaujímavé. Určite už budem vedieť viac
o vákuu.

3D skenovanie a tlač modelov
Ing. Peter Mlynarčík + foto

Dňa 5. októbra 2017 sa v odbornej učebni
metrológie SSOŠH ŽP uskutočnila prednáška doc. Ing. Ladislava Moroviča, PhD., z
Katedry obrábania a tvárnenia Slovenskej
technickej univerzity v Bra slave na tému:
„3D skenovanie a tlač modelov“. Zúčastnili
sa jej zástupcovia odboru riadenia kvality ŽP
a.s., ŽP Výskumno-vývojového centra, s.r.o.
a odborní učitelia školy so žiakmi odboru
mechanik strojov a zariadení. Účastníkom
prednášky bolo prezentované 3D skenovanie, ktoré umožňuje prevod reálnych trojrozmerných objektov do digitálnej podoby.
Používa sa pri vytváraní prototypov, reverznom inžinierstve, digitalizácii modelov,
od ktorých nie je dokumentácia alebo pri
digitalizácií tvárí a postáv, overovaní rozmerov pri kontrole výrobkov. Počas prednášky
bola realizovaná 3D tlač vzoriek a na záver
výmena skúsenos z používania uvedenej
technológie.

Verejné zbierky

Zľava: L. O nger, T. Sklenárik, Z. Remeňová, A. Smarkoňová, M. Remeňová objek vom J. Čiefa

nie pomocou riadiacich jedno ek. Hodiny
sa zúčastnilo tridsaťpäť žiakov, ktorí sa
pochvalne vyjadrovali na takýto spôsob
výučby. Páčili sa im konkrétne ukážky
práce pneuma ckých valcov.
A čo zaujalo žiakov piatej C?
Marek DACHO: - Mňa osobne najviac
zaujalo to, že tam boli prvky, ktoré som
už poznal. Dozvedel som sa nielen o ich
ďalších vlastnos ach, ale aj o ich konkrét-

Súkromné gymnázium ŽP a Súkromná
stredná odborná škola hutnícka ŽP sa,
okrem iných činnos , ak vne zapájajú aj
do verejných charita vnych zbierok. Dňa
22. septembra 2017 sa na pôde našich
škôl uskutočnila verejná zbierka „Biela
pastelka“. Svojim príspevkom sme podporili nevidiacich a slabozrakých v ich
úsilí o samostatný a plnohodnotný život
a pripnu m spinky im prejaviť svoju spolupatričnosť. Ďalšiu verejnú zbierku „Dni
nezábudiek 2017“ podporili naše školy 3.
októbra. Ide o celonárodnú zbierku Ligy za
duševné zdravie a podporu projektov pre
lepšie duševné zdravie ľudí na Slovensku.

Lukáš O nger
SG ŽP

Dňa 27. – 28. septembra 2017 sa v Nitre
konal Európsky veľtrh pomaturitného
a celoživotného vzdelávania - Gaudeamus, ktorého sa
zúčastnili aj triedy
štvrtých ročníkov
SG ŽP a SSOŠH ŽP. Pre študentov bolo
pripravených viac ako 200 domácich a
50 zahraničných vystavovateľov. V bráne
do sveta vzdelávania sme mali možnosť
zoznámiť sa s rozsiahlou ponukou vyš-

šieho vzdelávania a stretnúť sa tak so
zástupcami jednotlivých slovenských, aj
zahraničných univerzít a vysokých škôl.
Správny výber budúceho vzdelávania
je kľúčovým okamihom v živote, preto
organizátori pripravili čo najširšiu ponuku
vzdelávania a spekt r u m št u d i j nýc h
možností, prezentovaných niekoľkými profesionálnymi a
pre študentov zrozumiteľnými formami.
Sprostredkované informácie a zodpovedané otázky sú pre nás veľkým prínosom
pri výbere tej správnej vysokej školy.

Gaudeamus

* čitateľská súťaž * čitateľská súťaž * čitateľská súťaž *

Mládežnícka futbalová akadémia
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Súkromné školy Železiarní Podbrezová
sa vo výučbe orientujú aj na šport.
Najrozšírenejším je zameranie na fut-

bal. Žiaci navštevujúci športové triedy
reprezentujú Futbalový klub Železiarní
Podbrezová v mládežníckych kategóriách. Mládežnícky úsek FK ŽP po veľmi
náročnej sezóne získal štatút mládežníckej futbalovej akadémie. Vo futba-

lovom ročníku 2017/ 2018 patrí do top
kategórie dvanás ch najlepších mládežníckych družs ev na Slovensku. O tento
historický moment sa pričinili kategórie
starších a mladších dorastencov U19 a
U17 svojimi športovými výsledkami.

I nšp i ratí v ny fe sti va l
DI VADE LNÁ C H ALUPKA
MG

Súťažná otázka č. 16
Ktoré mládežnícke družstvá splnili svojimi konečnými umiesteniami kritériá
získania štatútu futbalovej akadémie?
Správne odpovede posielajte do redakcie
Podbrezovan do desia ch dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovanie o lákavú
cenu sa uskutoční na konci súťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých súťažných kolách.

Stalo sa tradíciou, že žiaci súkromných
škôl pravidelne navštevujú divadelné
predstavenia inšpiratívneho festivalu
DIVADELNÁ CHALUPKA. Tento rok sa
im predstavilo DIVADLO MLADÝCH
VAŠA BANDA zo Žiliny s inscenáciou
VLAK DO NEBA, ktorá vznikla na mo vy
troch poviedok. Maroš Krajčovič, dramaturg fes valu, o nej napísal: „Všetky
tri poviedky majú jedno spoločné: Ako
sa rodí zlo? Skrýva sa v každom z nás?
Je to zámer, psychický skrat alebo okolnosti, ktoré nás ovplyvňujú nie vždy

tým pozitívnym smerom? Stojíme si
za svojím názorom alebo podliehame
oﬁciálnej „pravde“? Konáme alebo sa
bojíme konať čestne a správne? A čo
je vôbec správne? Bohužiaľ, častokrát
na to prídeme, až keď je neskoro a
ľutujeme naše rozhodnu a. A preto je
dobré na chyby poukázať a neustále
si ich pripomínať. Pretože hranice sú
krehké… a zlo môže číhať aj na sedadle
vedľa vás“. Výkon mladých Žilinčanov
nás milo prekvapil a boli momenty, keď
hrobové cho v hľadisku vystriedal búrlivý potlesk. Tešíme sa na ďalší ročník a
nové inšpira vne inscenácie.

www.podbrezovan.sk
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OLYMPIONICI
NA TÁĽOCH

„ D n e s j e t o o v e ľ a ť a ž š i e .“

Zľava: Božena Mažgútová Birošová, Ľubor Štark, Alica Chladeková - Grofová, Gabriela Hanuláková.

V hoteli Stupka na Táľoch sa od 30.
septembra do 5. októbra rekreovali
bývalí československí top športovci,
ktorých sme sa opýtali:

Foto: I. Kardhordová

1. Kto alebo čo bolo mo vujúce pre vašu športovú disciplínu?
2. Spomeniete si na prvé kluby a úspechy na najvýznamnejších poduja ach?
3. Kde smeruje slovenský šport v tejto disciplíne dnes?
4. Ako sa cí te na Táľoch?

„Moja kariéra bola intenzívna, ale veľmi krátka...“
Ľubor ŠTARK, rýchlostná kanois ka K4,
K2 a K1, majster a reprezentant ČSSR
1. - Ako chlapci sme vyrastali pri Dunaji
a venovali sa rôznym športom. Po prvý
raz som sa dostal aj do lodenice, pôsobili tam otec aj strýko a začal som sa
venovať rýchlostnej kanois ke. Účasť na
viacerých poduja ach v ČSSR ma mo vovala k ešte systema ckejšej práci. S
kanois kou som začal neskoro, v 16-rokoch. Výhodou tohto prírodného športu
je, že sa mu môžete venovať od detstva
až dovtedy, kým vám sily stačia. Ešte aj
dnes sa zúčastňujem 22 kilometrového maratónu. Tohtoročný sa konal 10.
septembra a v kategórii 45+ sa mi darí
porážať aj mladších pretekárov. Myslím
si, že stále je potrebné pre zdravie robiť
to, čo človeka baví, ja športujem.
2. - Rok som pôsobil v turis ckom klube
Dunajčík (1969) a od zriadenia (1970)
dodnes, som členom Slávie UK, až na
rok, kedy som počas vojenčiny pôsobil
v Dukle Trenčín. Slávia zastrešuje rôzne
športové disciplíny, a tak som sa stretával s reprezentantmi a mohol si s nimi
merať sily. Prvé športové úspechy nedali

na sa seba dlho čakať. V roku 1971 som
sa nominoval na niektoré juniorské
poduja a. Naša K4 si vybojovala tul
majstra ČSSR (1972) a v K2 sme boli
2. Potom som sa zameral na K1 s tisícmetrovou traťou. Zúčastnil som sa
aj MS vo nskom Tampere (1973) a v
Belehrade (1975), kde sme skončili 4.
Štartoval som na dobre obsadených
regatách v Sofii (2.) a v Moskve (8.).
Dosiahnuté výsledky mi vyniesli nomináciu na Olympijské hry do Montrealu
(1976). Bola to moja prvá cesta do
zámoria. Ako 23-ročný som mal vtedy málo profesionálnych skúseností,
chýbali mi medzinárodné kontakty a
poznatky o konkurencii. Prebojoval som
sa však do finále, kde som skončil 9.
Moja kariéra bola intenzívna, ale veľmi
krátka, ukončil som ju ako 25-ročný. V
jej priebehu ma mo vovala túžba niečo
dosiahnuť a sám sebe niečo dokázať.
3. - Myslím si, že to, čo chýbalo kedysi
nám, dnešní športovci majú. Môžu sa
dostať do top tréningových skupín,
na najlepšie trate a k uznávaným trénerom. Ja som vždy bojoval len proti

stopkám a sám so sebou. Dnes som
šťastný, že kanois ka, či už rýchlostná
alebo na divokej vode, dosahuje svetové výsledky. Vďačí za to skutočnos ,
že športovci, tréneri a manažéri dostali
možnosť oboznámiť sa s metódami,
ako sa to robí vo svete. Nestrácajú kontakt so svetovou špičkou, do ktorej aj
oni patria. Pla to aj pre iné športové
disciplíny, keď stra a kontakt u ahnu
sa do ulity, výsledkami upadajú. Za najdôležitejšie považujem osloviť mladú
generáciu, motivovať ju a materiálne
zabezpečiť. To sme my kedysi mali zadarmo, kompletný servis - športoviská,
vybavenie. Je potrebné prebudiť v mládeži (10-19 ročných) záujem o šport,
ktorý nielen zdokonaľuje vývoj každého
jednotlivca, ale ho aj učí disciplinovanos , sebaovládaniu, siahnu u aj nad
limit svojich síl.
4. - Na Táľoch je krásne, páči sa mi tu.
Máme dobrý program, zahrali sme si
golf, pozreli jaskyňu v Bystrej a chystáme sa na prehliadku hradu Ľupča.
Využívame wellnes a služby maséra.
Cí me sa tu ako doma.

„Som bojovníčka, nevzdávam sa.“

vzdelaním, byť prvou profesionálnou
trénerkou – ženou u nás. Žiaľ, toto prianie sa mi napriek snahe nikdy nesplnilo
z dôvodov, o ktorých sa nerada zmieňujem. Paradoxne, viac ponúk som dostala
zo zahraničia, čo by však znamenalo
emigráciu, a to som nechcela. Tá posledná prišla v roku 1995 z Rakúska na post
reprezentačnej trénerky, osud mi však
neprial a musela som ponuku odmietnuť
z vážnych rodinných dôvodov. Pracovala
som 13 rokov na marke ngu a v reklame, popri tom som do uplynulého roka
viedla krúžky v ZŠ.
3. - V posledných rokoch na stolný tenis
veľmi nechodím, som sklamaná z toho,
akým smerom sa už dlhé desaťročia
uberá. Napriek tomu talenty sa stále objavujú. Športu by sa malo venovať viac
pozornos a ﬁnančnej podpory, žijeme
veľmi hekticky, šport by mal posilniť
naše zdravie a ten vrcholový stále dokazuje, akých vynikajúcich športovcov, napriek veľkému ﬁnančnému deﬁcitu, na
našom malom Slovensku máme. Veľmi
by som si želala, aby bol šport dostupný
nielen solventným, aby štát odbremenil
rodičov od veľkej ﬁnančnej záťaže, ktorú
si športovanie vyžaduje.
4. - Ani do zahraničia chodiť nemusíme,
bola moja prvá veta, keď som sa ocitla
na tomto golfovom ihrisku. Na Táľoch
som dlho nebola, veľa sa zmenilo, je tu
nádherne. Cí m sa tu výborne, všetko
vnímam len v superla voch – od personálu, stravy, až po ubytovanie.

Alica CHLADEKOVÁ - GROFOVÁ, zaslúžila majsterka športu, najúspešnejšia
športovkyňa ČSSR
1. - Bola som veľmi hyperak vne dieťa,
vyrastala som medzi chlapcami, tak
sme hrali futbal, hokej, neskôr to boli
motorky. K ping-pongu som sa dostala na rodinnej dovolenke v Orlických
horách, mala som osem rokov. Spolu s
otcom a bratom sme po návrate roz ahli
jedálenský stôl, dali naň dosku a pinkali
si. Hrávala som aj v sokolovni a v ZŠ v
rodných Vajnoroch. V priebehu roka
sme chodili na ligové zápasy do Rače,
a tak nás otec spolu s bratom prihlásil
do klubu. Ako 13-ročná som už hrala 1.
celoštátnu ligu za ženy a stala sa členkou
juniorskej reprezentácie ČSSR.
Veľmi som vďačná svojim rodičom za
ich lásku, trpezlivosť, porozumenie a
tiež nemalú finančnú podporu. Otec
sa staral o môj športový rast. Bol veľmi
prísny, vždy mi vravel „Ak niečo robíš,
rob to poriadne“. Snažila som sa jeho
slová naplniť.
2. - V klube Lokomo va Rača som hrala
15 rokov, nasledovalo dvojročné pôsobenie v Lokomo ve Bra slava, v TSMB
Trnávka (1985-87) a Globus Viedeň
(1988-90).
Počas môjho 13-ročného pôsobenia
v reprezentácii som získala spolu 20
medailí. Vo svetovom rebríčku som bola

na 4. mieste. Zúčastnila som sa 5x ME
juniorov so ziskom 8 medailí (2 zlaté,
3 strieborné a 3 bronzové), 4x ME žien
(4 strieborné a 2 bronzové), 4x MS (1
strieborná a 3 bronzové), akademických
MS (1 zlatá, 1 strieborná). Z domácich
šampionátov mám 20 zlatých, 6 strieborných a 2 bronzové medaily. K najväčším úspechom patrili: MS v Nagoji
(1971), kde som prebojovala do osemfinále vo dvojhre a získali sme bronz
v družstvách. V Sarajeve (1973) som
bola vo dvojhre vo finále (stále som
poslednou Európankou - ﬁnalistkou) a 3.
miesto sme získali v zmiešanej štvorhre.
V roku 1973 som sa v Hannoveri stala
akademickou majsterkou sveta a 2. sme
boli v družstvách. V tom istom roku som
sa stala najúspešnejšou športovkyňou
Slovenska a 5. v Československu. Kariéru
som bola donútená skončiť v roku 1976
po zisku striebornej medaily na ME v
Prahe. Napriek desiatkam medailí som
do reprezentácie nebola zaradená, a to
som mala len 24 rokov...
Veľmi ma mrzí, že stolný tenis nebol
olympijským športom, splnil by sa mi
veľký sen.
Po ukončení FTVŠ som nastúpila do
zamestnania v telovýchovnej škole a venovala sa školeniu trénerov. Veľmi som
chcela byť trénerkou, využiť skúsenos z
vrcholového stolného tenisu podložené

Božena MAŽGÚTOVÁ BIROŠOVÁ, 215
násobná reprezentantka v hádzanej,
štvornásobná majsterka ČSSR (na konte má 480 gólov), zaradená do Siene
slávy slovenskej hádzanej v roku 2014
1. - Začínali sme v základnej škole, kde
sme sa venovali všetkým športovým
disciplínam, mne sa zapáčila hádzaná.
Ako 14-ročná som sa dostala do Strediska vrcholového športu v Košiciach,
dokončila som tam aj základnú školu.
2. - Pôsobila som v klube VSŽ Košice a dostala sa do reprezentačného
tímu junioriek. V 1977 sme hrali na
MS v hádzanej žien v Bukurešti, kde
sme skončili na 8. mieste. Vtedy som
sa rozhodla ísť do Trenčína k ženám,
nakoľko v Košiciach dorast končil. Hrala som tam šesť rokov, ako 18-ročná
som už bola v reprezentačnom tíme
žien. V roku 1982 som prestúpila do
klubu ZVL Prešov, ktorý mal prvotriedne podmienky pre mužskú a ženskú
hádzanú. Boli sme výborná partia,
ktorá odštartovala úspešnú kariéru.
Štyrikrát sme si vybojovali majstrovský titul (1984, 1986, 1987, 1989) a
v decembri 1986 sme na MS v Holandsku boli 2. Po tomto výsledku som sa
dostala do Výberu sveta v Rakúsku. V
roku 1988 sa náš tím nominoval na
24. Letné olympijské hry do Soulu, kde
sme skončili 5. Nepostúpili sme medzi
štyri najlepšie družstvá a to bolo pre
nás veľkým sklamaním. Nechýbali slzy,
veď Juhoslovanky sme porazili o 5 gólov

a do postupu nám chýbal už len jeden.
Olympiáda bola pre mňa pocitovo jedinečný zážitok. Na majstrovstvách sveta
sme sa stretávali len s hádzanárkami,
ale olympiáda, tam boli top športovci
z celého sveta. Boli to, pre mňa a ešte aj
dnes sú, neskutočné zážitky. Stretli sme
tam Steﬃ Grafovú, Miroslava Mečířa...
Zo zdravotných dôvodov sa už v súčasnosti hádzanej nevenujem, dala
som sa na tenis a aj ten som musela
nechať. Nakoniec som presedlala na
bicykel a navštevujem ﬁtnescentrum,
skupinové cvičenia. Bez pohybu by som
nemohla existovať.
3. - Súčasné problémy v tomto športe
súvisia s ﬁnanciami. My sme už v stredisku vrcholového športu mali všetko
hradené. Dnes je to oveľa ťažšie. Kluby
by mali najradšej aj sto reprezentantov,
o ktorých sa ale musia ﬁnančne starať
rodičia. Tak to nejde. Viac by sa mal
zapojiť štát, prípadne sponzori. Mladé
juniorky nechodia nikde, nepostupujú,
medzinárodné styky sú slabé. Ak nepoznáte konkurentky, ich hru, stagnujete.
V tom vidím najväčšie nedostatky, veď
my sme kedysi bili Dánky, Nórky, ktoré
dnes vládnu tomuto športu, sú niekoľkoročnými majsterkami sveta.
4. - Na Táľoch som tre krát, na Stupke
premiérovo. Som šťastná, že nám niečo
takéto zorganizovala nadácia SOV. Som
v tejto prekrásnej prírode spolu so
športovcami, s ktorými sa inak nemám
šancu stretnúť.

Olympiáda bola pre mňa
pocitovo jedinečný zážitok.
Na majstrovstvách sveta sme sa
stretávali len s hádzanárkami,
ale olympiáda, tam boli top športovci
z celého sveta.

„Boli to úžasné roky zážitkov,
zaujímavých ľudí a krajín.“
Gabriela HANULÁKOVÁ, atle ka, mnohonásobná majsterka a reprezentantka
ČSSR, SR
1. - Začínala som v rodnom meste, kde
pán Farfriták st. robil výber športovo
nadaných de v ZŠ v Trnave. Pod jeho vedením som trénovala vrhačské disciplíny
od r. 1973. Do reprezentačného výberu
na ME juniorov v Aténach som sa dostala
v r. 1975 a obsadila som dve 5. miesta.
Ešte teraz si pamätám, že limit na nomináciu bol v guli 15 metrov. Podarilo
sa mi to na medzištátnom stretnutí
v Ostrave. Európskeho šampionátu sme
sa zúčastnili dvanás , dlhé roky vynikajúci, atlé (oštepárka Drahuna Andrejová,
diaľkár Jaroslav Priščák, diaľkár trojskok
Jardo Křivka, vytrvalec Milan Slovák,
viacbojárka Vanda Nováková, výškari
C bor Nezdařil a Jan Amler...). Na Svetovej univerziáde v japonskej Kobe som v
hode diskom bola 4. Tvorili sme tam minivýpravu, v ktorej som trénovala s Karolom Šulom, Remikom Machurom, Elenou
Révayovou a Marcelom Gérym.
2. - Začínala som v Slávii Trnava (197376), nasledovala Slávia UK. Predtým mal
o mňa veľký záujem manžel Helenky
Fibingerovej, ale rodičia nechceli, aby
som strednú školu absolvovala v Ostrave
a na vysokej neotvárali odbor, ktorý som
chcela študovať. Z toho dôvodu som
z Bra slavy každý mesiac dochádzala na
týždeň do Ostravy, trénovať s Helenkou.
Na LOH v Moskve (1980) som sa nedo-

stala do ﬁnále, boli tam úžasné diskárky,
vrhali okolo 75 metrov (Nemky, Rusky,
Bulharky, Kubánky). Môj osobný rekord
64 metov, oﬁciálne platný rekord SR v
hode diskom, je z roku 1983. Vzťahy so
športovcami z bývalej ČSSR udržujem
dodnes (Imro Bugár, Gejza Valent, Ondrej Železný, Zdeňka Šilhavá...) a preto
mi bolo veľmi ľúto, keď sa naša republika rozdelila. Milujem šport, bol nielen
záľubou, stal sa aj mojim zamestnaním.
Boli to úžasné roky zážitkov, zaujímavých
ľudí a krajín.
3. - Pôsobím v Športovom gymnáziu
v Bratislave, ako šéftrénerka v sekcii
atle ky. Podieľam sa na športovom raste
talentov, napr. olympionikov - tenistu
Andreja Mar na, atléta Mar na Kučeru, A. Biciana, J. Pelikána.... Najnovšie
pripravujem dorastenku - prekážkarku
Bibianu Tvrdoňovú na ME 2018.
Situácia v atle ke je veľmi zlá, všetko
je na rodičoch. Tie vybudované športové
haly nielen v Bratislave, boli zrušené,
zbúrané. Je to veľká hanba, veď nemáme
poriadny tartanový štadión.
4. - Na Táľoch som už bola viackrát na
pretekoch s našimi zjazdovými lyžiarmi.
Hory milujem, cí m sa tu veľmi dobre.
Som v kolek ve ľudí, s ktorými si mám
čo povedať, sú mi blízki a k tomu všetkému nám prialo aj počasie.
V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk
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U ž i to č n é r a d y o c h r í p k e

Jedálny lístok

Jedálny lístok

23. – 29. 10. 2017

30. 10. – 5. 11. 2017

Pondelok
Polievky: mexická, kelová, pečivo.
● Goralská pochúťka, cestovina ●
Bravčový rezeň belehradský, opekané
zemiaky, uhorka ● Kurča dusené so
slivkami, ryža ● Pikantný syrový šalát,
pečivo ● Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka ● Kysnutý koláč
marhuľový, kakao ● Bageta Ape to
● Mliečny balíček.

Pondelok

Utorok
Polievky: údeninová, tekvicová, pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová omáčka,
knedľa ● Kuracie prsia prírodné, zeleninová ryža, šalát ● Ryba na vidiecky
spôsob, zemiaky, šalát ● Mexický
šalát, pečivo ● Zapekaný bravčový
rezeň so syrom, zeleninová obloha ●
Rezancový nákyp s tvarohom a jahodami ● Bageta s pikantným mäsom ●
Ovocný balíček.
Streda
Polievky: slepačia, krúpková, pečivo.
● Vyprážaný morčací rezeň ovčiarsky,
zemiaková kaša, šalát ● Bravčový
rezeň na zelenine, tarhoňa, uhorka ● Klužská kapusta ● Študentský
šalát, pečivo ● Ohnivé kuracie stehno orientálne, zeleninová obloha
● Dukátové buch čky s vanilkovým
krémom ● Bageta Gurmán ● Mliečny
balíček.
Štvrtok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom,
roľnícka, pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát ●
Bravčová krkovička, kapusta, knedľa
● Važecká pochúťka, zemiakové placky ● Racio šalát, pečivo ● Kuracie
prsia s brokolicou a mandľami, zeleninová obloha ● Škoricové osie
hniezda, kakao ● Bageta s kuracím
mäsom ● Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: boršč s mäsom, pohronská,
pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou omáčkou, cestovina ● Hovädzia roštenka
na slanine, zemiaky, cvikla ● Džuveč
z bravčového mäsa ● Lahôdkový
šalát, pečivo ● Zapekaná ryba so
šampiňónmi, šalát z červenej kapusty
s kukuricou ● Šúľance s makom ●
Bageta moravská ● Mliečny balíček.
Sobota
Polievka: cesnaková s haluškami,
pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, šalát ●
Bravčové stehno bra slavské, cestovina ● Bageta Gurmán.
Nedeľa
Polievka: francúzska, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● Kuracie
prsia Kung-Pao, ryža, šalát ● Bageta
s pikantným mäsom.

Polievky: hŕstková, bulharská, pečivo.
● Kuracie prsia na lesných hríboch,
ryža, uhorka ● Hovädzí guláš maďarský, knedľa ● Štefanská sekaná
pečienka, zemiakový prívarok, chlieb
● Pestrý cestovinový šalát ● Zapekaná brokolica s tofu ● Hanácke koláče,
kakao ● Bageta s pikantným mäsom
Zdroj: Internet

Chrípková sezóna začína v októbri
daného roka a trvá až do apríla nasledujúceho roka. Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom.
Klinicky prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích
ciest. Jej nástup je obvykle náhly, z
plného zdravia. Často začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa
na 39 – 40 stupňov Celzia. Chorý
má bolesti svalov a kĺbov, suchý,
dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha
a škriabania v hrdle. Ku klinickým
príznakom dochádza za 1 až 3 dni
od inﬁkovania sa. Pokiaľ nevzniknú
komplikácie, príznaky po 3 – 5 dňoch
odznejú. K úplnému uzdraveniu obvykle dôjde do 2 – 4 týždňov od
prvých príznakov.
JE TO VÁŽNE OCHORENIE?
Pre väčšinu ľudí je vírus chrípky
iba nepríjemná skúsenosť, ale v niektorých prípadoch môže mať vážny
priebeh. Najčastejšie komplikácie
chrípky sú zápal priedušiek, zápal
stredného ucha, prínosových du n
a zápal pľúc. Komplikácie často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici a u
vysoko rizikových osôb (starých ľudí a
ľudí trpiacich na chronické ochorenie
srdca) môžu spôsobiť až ohrozenie
života.
AKO JU SPOZNÁME?
Lekár zvyčajne určuje diagnózu
na základe klinických príznakov. Je
náročné rozlíšiť chrípku od iných
respiračných infekcií. Počas epidémie
60 - 70 percent pacientov s jasnými
príznakmi chrípke podobného ochorenia má vlastne chrípku, zostatok
môže trpieť na inú vírusovú infekciu.
Potvrdiť vírus chrípky alebo bielkovinu vírusu umožňujú laboratórne testy
z výterov hrdla alebo nosa. Tak ež je
možné dokázať vzostup pro látky v
krvi. Laboratórne testy sa však nerobia u každého ochorenia.
CHRÍPKA ČI OBYČAJNÉ
PRECHLADNUTIE?
Mnoho ľudí si mýli chrípku so silným
prechladnu m, avšak chrípka je zvyčajne vážnejšie ochorenie. Príznaky
bežného prechladnu a trvajú kratšie
a komplikácie, ako zápal pľúc, sa vyskytujú zriedka.
AKO SA MOŽNO NAKAZIŤ?
Vírus chrípky sa šíri predovšetkým
vzduchom pri kašlaní a kýchaní najmä
v prvých dvoch dňoch ochorenia. Vírus inﬁkuje bunky sliznice dýchacieho
traktu a v týchto bunkách sa rozmno-

žuje po 4 až 6 hodinách. Z napadnutej
bunky sa uvoľňuje niekoľko síc vírusov, ktoré inﬁkujú ďalšie bunky a e
sa pri kašľaní a kýchaní dostávajú do
ovzdušia.
KTORÉ SKUPINY
OBYVATEĽSTVA
SÚ NAJRIZIKOVEJŠIE?
Z hľadiska získania chrípkovej infekcie sú rizikovou skupinou osoby so
zníženou imunitou a de predškolského veku. Z hľadiska závažnosti
priebehu ochorenia sú to osoby s rôznymi chronickými ochoreniami, napr.
kardiovaskulárneho systému, metabolickými ochoreniami a chronickými
ochoreniami dýchacích ciest. Čo sa
týka možných komplikácií chrípky,
ďalšou rizikovou skupinou je staršia
populácia.
AKO JU LIEČIŤ?
Ako viacero vírusových ochorení,
chrípka sa musí vyležať. Odporúčané
sú lieky na tlmenie boles hlavy, svalov a zníženie teploty. V prípade
ťažkých priebehov indikujú lekári
podávanie antivirotík. Dôležitý je
ež zvýšený príjem teku n a vitamínov, najmä vitamínu C. Nachádza sa
v jablkách, kyslej kapuste, citrusoch,
paprike, brokolici, chrene, cesnaku.
AKO JEJ PREDÍSŤ?
Prevencia vzniku a šírenia chrípky
a chrípke podobných ochorení sa
zameriava na zabránenie prenosu vírusov z chorého na zdravého človeka,
ako aj na posilnenie celkovej odolnos organizmu. Je preto potrebné
udržiavať sa stále v dobrej fyzickej
kondícii, najmä správnou životosprávou, dopriať si dostatočnú pohybovú
ak vitu (každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, cvičenie), otužovanie
organizmu.
Aj vhodné oblečenie môže zabrániť prechladnu u. Keďže sa chrípka
prenáša vzduchom, dôležité je časté
účinné vetranie miestnos , najmä v
školách, škôlkach, upratovanie navlhko. V čase epidémie chrípky je rozumné vyhýbať sa poduja am, kde je
veľká koncentrácia ľudí (kiná, divadlá,
diskotéky a pod.). Z hľadiska ďalšieho šírenia infekcie je veľmi dôležité
obmedzenie kontaktu s ostatnými
ľuďmi počas trvania príznakov ochorenia. Chorí by mali používať papierové vreckovky jednorazovo, po použi
ich zahodiť a umyť si ruky. Najefekvnejšou ochranou pred chrípkou je
však očkovanie.
OČKOVANIE
Pokiaľ ide o chrípku, najdostup-

nejšou a najúčinnejšou špecifickou
ochranou je každoročné očkovanie. Princípom očkovania je tvorba
ochranných pro látok, ktoré zabraňujú vzniku ochorenia na chrípku, prípade zmierňujú jeho priebeh a znižujú
riziko komplikácií a úmr a. Vakcína
pro chrípke nechráni pred všetkými
akútnymi respiračnými infekciami, ale
poskytne spoľahlivú ochranu pred tými vírusmi chrípky, ktorých an gény
sa nachádzajú v očkovacej látke pre
danú chrípkovú sezónu.
Najvhodnejší čas na očkovanie je
počas jesenných aj zimných mesiacov
až do objavenia sa epidémie chrípky.
Očkovať sa možno aj v čase zvýšenej
ak vity chrípky, existuje však riziko,
že očkovaná osoba môže ochorieť
skôr, ako si s hne vytvoriť dostatočné množstvo ochranných pro látok.
Ochranné protilátky si organizmus
vytvára postupne, približne v priebehu 10 až 14 dní po očkovaní.
Svetová zdravotnícka organizácia
odporúča očkovanie proti chrípke
predovšetkým pre:
- tehotné ženy bez ohľadu na mesiac
tehotenstva,
- deti vo veku od šesť mesiacov do
päť rokov,
- staršie osoby,
- osoby s chronickými ochoreniami
dýchacích ciest, srdcovocievneho
systém metabolickými, obličkovými
a imunitnými poruchami,
- zdravotníckych pracovníkov.
VEĽA PITE A
JEDZTE VITAMÍNY
Počas choroby je pochopiteľne najvhodnejšie konzumovať len ľahké
jedlá. Pijete veľa ovocných štiav,
bujóny, slepačí vývar a tu je p na
ľahký obed:
Zeleninovo-syrový šalát s bylinkami
200 gramov balkánskeho syru, jeden
ľadový šalát, 100 gramov eidamu,
dve paradajky, dve biele papriky,
jedna sterilizovaná kukurica v plechovke, lyžica olivového oleja, citrón
a zelené mleté korenie.
Postup:
Pripravte si šalát, papriku, paradajky a kukuricu. Šalát zbavíte vrchných listov a nakrájate na rezance.
Kukuricu zalejete, paradajky nakrájate na kúsky, papriku na kocky.
Zeleninu vysypete do misky, posypete šalátovými bylinkami, mletým zeleným korením, pokvapkáte
citrónom a vmiešate olej. Nakoniec
zľahka premiešate s na kocky nakrájaným balkánskym syrom a eidamom.

● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: zeleninová s rajbaničkou,
frankfurtská, pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ● Jarné
kuracie stehno, zemiaky ● Lazane
mäsové ● Syrové tajomstvo, pečivo
● Plnené hovädzie mäso, zeleninová
obloha ● Buchty na pare s nutelou,
maková posýpka, kakao ● Bageta
Gurmán ● Mliečny balíček.
Streda (sviatok)
Polievka: prešporská, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková,
knedľa ● Bravčový rezeň prírodný,
ryža, šalát.
Štvrtok
Polievky: stupavská zabíjačková, rascová s vajcom, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska
omáčka ● Hovädzie ﬁlé kopaničiarske, tarhoňa, cvikla ● Bravčové rebierko s brusnicou a hruškou, ryža ●
Grécky šalát, pečivo ● Kuracie rezančeky, zelená fazuľka s baby mrkvou ●
Rezance s orechmi ● Bageta moravská ● Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: šošovicová kyslá, mrkvová
s pórom, pečivo.
● Bravčová pečienka sedliacka, červená kapusta, knedľa ● Morčacie prsia
so syrom a špenátom, ryža, šalát ●
Zemiakovo-bryndzové pirohy so slaninou ● Parížsky šalát, pečivo ● Treska
na masle, dusená zelenina ● Lievance
s džemom ● Bageta s kuracím mäsom
● Víkendový balíček.
Sobota
Polievka: morčacia, pečivo.
● Pečená krkovička na cesnaku, zemiaky, cvikla ● Kuracie prsia na paprike, cestovina ● Bageta syrová.
Nedeľa
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa
● Bravčový rezeň na rasci, ryža, uhorka ● Bageta Ape to.
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Železiarne Podbrezová a.s.
ponúkajú
svojim zamestnancom
a zamestnancom dcérskych spoločností
možnosť zúčastniť sa
kultúrneho podujatia :
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Vstupenky budú zamestnancom poskytnuté
bezplatne. Doprava je zabezpečená
podnikovými autobusmi bezplatne.
Záujemcovia o predstavenie sa môžu prihlásiť
na sekretariátoch prevádzkarní a odborných
útvarov do 25. októbra 2017.
Požadujeme uviesť meno zamestnanca,
prevádzkareň, resp. odborný útvar
a osobné číslo.

Spomienky
„Úsmev si mala na perách, dobrotu v srdci,
lásku v duši... Vždy budeme na teba spomínať.“
Dňa 1. októbra uplynulo tridsať rokov, čo nás
navždy opustila naša milovaná mama, stará
a prastará mama
Mária ZAJAKOVÁ z Michalovej.
S láskou a úctou spomína dcéra Ema s manželom, vnúčatá a pravnúčatá
...
Dňa 5. októbra sme si pripomenuli desiate
výročie odvtedy, ako nás navždy opus la naša
drahá mama a stará mama
Emília VEVERKOVÁ z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami
...
„Tak le ten čas, čo s chol tvoj hlas, len spomienky na teba vracajú sa zas.“
Dňa 17. októbra sme si pripomenuli desiate
výročie, ako nás navždy opus l náš milovaný
manžel, otec a starý otec
Ján MALIČKÝ z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
chú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia s rodinami a ostatná rodina
...
„Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú
viac, ako tí ostatní. O to ťažšie je naučiť sa
bez nich žiť.“
Dňa 17. októbra sme si pripomenuli smutné
tre e výročie odvtedy, ako nás opus la naša
drahá mama, stará a prastará mama
Marta KAZÁROVÁ z Dolnej Lehoty.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, zaťovia, vnúčatá a pravnúčatá
...
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Prázdny je dom, smútok v ňom, zostala nám
len bolesť a spomienka v ňom.“
Dňa 18. októbra sme si pripomenuli trinásť
rokov odvtedy, ako nás navždy opus l drahý
manžel, otec, starý a prastarý otec
Ivan BABČAN z Hronca.
S láskou a úctou spomíname
...
„Pri tomto prvom výročí, slzy sa snú do očí...“
Dňa 26. októbra si pripomenieme prvé výročie
odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná
mama, stará a prastará mama
Katarína PEŤKOVÁ z Hronca.
S láskou a úctou spomíname
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Autorovi našej prvej monografie „Oceľový chlieb
z Podbrezovej“ Dr. h. c. prof.
PhDr. Júliusovi Albertymu,
CSc., rektor Univerzity Mateja Bella doc. Ing. Vladimír
Hiadlovský, PhD. udelil najvyššie ocenenie „Magnum
Decus Universita s“ (Veľká
ozdoba univerzity).
Dňa 26. októbra si pripomenieme desiate
výročie, čo nás opus l náš drahý manžel, otec
a starý otec
Pavol ZOHN z Podbrezovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia,
vnuci a ostatná rodina
...
Dňa 26. októbra si pripomenieme dva roky odvtedy, ako nás navždy opus la milovaná mama,
stará a prastará mama, sestra
Lýdia JAMRIŠKOVÁ z Podbrezovej – Š avničky.
S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéra
s rodinami
...
Dňa 27. októbra si pripomenieme štvrté smutné výročie odvtedy, ako nás navždy opus l náš
drahý manžel a otec
Dušan UHRÍK z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
chú spomienku.
S láskou a úctou na teba spomínajú manželka
a synovia
...
Dňa 29. októbra uplynie jedenásť rokov odvtedy, ako nás navždy opus l náš drahý manžel,
otec a starý otec
Milan SRNKA z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
chú spomienku s modlitbou.
S láskou spomína manželka, syn a dcéry s rodinami
...
„Čas plynie ako chej vody prúd, kto ťa mal rád
nevie zabudnúť.“
Dňa 31. októbra uplynie deväť rokov odvtedy,
ako nás navždy opus l milovaný manžel, otec
a starý otec
Jozef HLÁSNIK z Dolnej Lehoty.
S láskou a úctou spomína manželka, synovia
Jozef a Ľubomír s rodinami a súrodenci

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom,
známym, spolupracovníkom a ostatným, ktorí
prišli na poslednej ceste odprevadiť nášho
milovaného manžela a otca
Mgr. Miroslava BÁNIKA z Valaskej.
Ďakujeme za kve nové dary a prejavy sústras ,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP, DH Valaská
a DH Mostárenka.
Smú aca rodina

slovná
pomoc

Sigmund Freud: „Iba de , blázni a ... T1 – T6

1. ročník Pohára mládeže
V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

Vo Veľkom Šariši odštartovali 7. októbra členovia Kolkárskeho oddielu
Športového klubu Železiarne Podbrezová 1. ročník Pohára mládeže. Trénera Bystríka Vadoviča sme požiadali
o zhodnotenie prvého turnaja:
- V kategórii 12-ročných štartovalo
trinásť de , ktoré kvaliﬁkáciu odohrali
systémom 10 hodov plné + 10hodov dorážka na 3 hody x 4 = 80 hodov. Dorážka
sa hrala len na tri hody, kto nedorazil
do tre eho hodu postavili sa mu znovu
všetky kolky. Do play-oﬀ postupovalo
najlepších osem hráčov. Z našich nepostúpili iba Matúš Bánik, chýbali mu štyri
kolky na postup a Lucia Oszagyanová.

3. Lucia Jamborová/Lokomo va Vrútky
310
5. Naďa Poliaková/ŠK ŽP 299
8. Ema Viglaská/ŠK ŽP 285
12. Jakub Jariabka/ŠK ŽP 242
V play-oﬀ kategórie U12 sa darilo Andrejovi Balcovi a Daniele Mócovej, ktorí
„dokráčali“ až do ﬁnále, ktoré odohrali
systémom 5 hodov do plných + 5 hodov
dorážka x 2 = 20 hodov. Vo ﬁnále bola
o trochu lepšia Daniela Mócová, vyhrala
obe dráhy a zaslúžene sa stala víťazkou.
Výsledky play-oﬀ U12:
1. Daniela Mócová ŠK Železiarne Podbrezová
2. Andrej Balco ŠK Železiarne Podbrezová
3. Vanessa Korčušková ŠKK Trstená
V play-oﬀ kategórie U14 naše hráčky

V kategórii U12 zľava: 3. Vanessa Korčušková ŠKK Trstená, 1. Daniela Mócová ŠK Železiarne
Podbrezová, 2. Andrej Balco ŠK Železiarne Podbrezová.
Foto: Bystrík Vadovič

Výsledky kvaliﬁkácie U12:
1. Michaela Kánová/ŠK ŽP 398
2. Daniela Mócová/ ŠK ŽP 374
3. Róbert Kluka/ FTC Fiľakovo 372
4. Zuzana Lopušná/ ŠK ŽP 364
6. Andrej Balco/ŠK ŽP 342
7. Lucia Plavuchová/ŠK ŽP 336
9. Matúš Bánik/ŠK ŽP 331
12. Lucia Oszagyanová/ŠK ŽP 303
V kategórii 14-ročných štartoval rovnaký počet hráčov, rovnakým systémom až
na dorážku a do play-oﬀ postupovalo
osem najlepších.
Výsledky kvaliﬁkácie U14:
1. Šimon Magala/TJ Rakovice 348
2. Erik Kuráň/ŠKK Trstená 334

Poliaková a Viglaská vypadli v 1. kole,
v ktorom narazili na ﬁnalistov Magalu
z Rakovíc a Dibdiaka z Vrútok.
Výsledky U14 play-oﬀ:
1. Adam Dibdiak Lokomo va Vrútky
2. Šimon Magala TJ Rakovice
3. Michal Malíček KK Pobedim
Prvý turnaj v Pohári mládeže máte
úspešne za sebou. Ako bude táto súťaž
pokračovať?
- Druhým turnajom, ktorý odohráme
9. decembra 2017 v kolkárni Interu
Bratislava a tretím, 21. apríla 2018
na domácej pôde – v kolkárni Domu
športu ŽP.
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Reprezentačná prestávka nás pribrzdila v rozlete
Zmena na trénerskom poste vzpružila mužstvo a to dokázalo naplno bodovať v zápase s Prešovom a so Senicou. Na víťaznú vlnu sme nadviazali aj v zápasoch slovenského pohára, kde sme sa prebojovali už do osemfinále (zápas MŠK Žilina – FK ŽP sa odohral po uzávierke čísla). Reprezentačná pauza nás však v rozlete zastavila a po týždňovej prestávke sme doma privítali náročného súpera zo Žitného ostrova. Domáca prehra neprišla vhod, no dobré úseky hry dávajú vieru v ďalšie body, hoci na nás čakajú dva zápasy na pôde súpera a najmä v City aréne v Trnave to pre náš m
bude veľmi náročné. Tréner skúša v zostave aj mladých hráčov z juniorky, resp. z U19, keď po Jánovi Blahútovi a Samuelovi Kucovi dostal v základnej zostave príležitosť aj defenzívny stredopoliar Dávid Haščák. Filozofia klubu o zapracovaní odchovancov tak dostáva reálnu odozvu a aj konkurencia v tíme tlačí na hráčov, aby sa o svoj post pobili pri každej príležitosti, ktorú dostanú.

FK Železiarne Podbrezová –
FC DAC Dunajská Streda 0:2 (0:0)
Góly: 65. Huk, 88. Ljubičić.
Do zápasu sme vstúpili veľmi ak vne
a od začiatku sme mali viac z hry. Na
prvú vážnu šancu ale diváci v Zelpo
aréne čakali do 22. minúty a paradoxne ju mali hostia. Po chybe Jaroslava
Kostelného sa sám na Mar na Kuciaka
rú l Erik Pačinda, no svoj nájazd zastavil
brankár skvelým zákrokom. Železiari
hrozili najmä zo štandardných situácií,
v ktorých sa dokázal dvakrát presadiť
Lazar Djordjević. Jeho prvá hlavička sa
od skrumáže el pred bránou odrazila
tesne vedľa, druhá z vnútra malého vápna mierila nad. „Prvý polčas splnil to, čo
sme chceli. Mal patričné parametre, ktoré by sme chceli, aby v takýchto ťažkých
a náročných zápasoch boli. Chýbalo mi
však trochu väčšie sebavedomie. Urobili
sme niekoľko technických chýb. Žiadalo
sa viac presadiť sa smerom dopredu.
Prvý polčas bol až na chybu, ktorú zachránil Kuciak, v poriadku,“ zhodnotil
tréner Marek Fabuľa.
Aj v druhom polčase pokračovala
ak vna hra, z našej strany tomu chýbali
len šance, ktoré si súper vypracovať dokázal. Čmelík v jednej veľkej, po kontre
dvoch proti jednému, trafil do miest,
kde bol Mar n Kuciak, lenže v 65. minúte sa po štandardke najlepšie zorientoval Tomáš Huk a otvoril skóre (0:1). Aj
po góle pokračovala ak vita zverencov
Mareka Fabuľu, stále však neprichádzali
príležitos , ktoré by ohrozili hosťujúcu

bránu. Naopak, hos a v závere pois li
svoje víťazstvo, keď do otvorenej obrany Podbrezovej prenikol kapitán Marin
Ljubičić a strelou pomedzi nohy Kuciaka
dostal loptu do siete (0:2). „Myslím,
že sa v tomto zápase stretli dve výkonnostne rovnaké družstvá. Presne sme
vedeli, čo bude Dunajská Streda hrať.
Prvý polčas, hlavne vstup do zápasu,
sme mali výborný. Škoda, že z nejakých
závarov sa nám nepodarilo dať otvárací
gól, pretože v zápasoch takto vyrovnaných súperov rozhodujú detaily. Je to
o pohode a pohotovosti v šestnástke,
o nájdení si miesta. Centrované lopty
tam boli, ale nedokázali sme ich zúročiť.
Hráči robili čo mali, no možno, že také
chvíľkové zaváhanie im znemožnilo, aby
sa dostali k lopte skôr, než súper. To je
zas vec sebavedomia a hernej istoty.
Na tom musíme pracovať, aby sme
ju získali čo najskôr. Získať ju chceme
hlavne cez výsledky, aby sme sa dostali
do pokojnej polohy v tabuľke. To nám
pomôže a chlapcom by malo priniesť
na kopačky väčší pokoj“, dodal na záver
Marek Fabuľa.
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak –
Viazanko, Kostelný, Krivák, Djordjević –
Baez, Haščák (79. Kuc) – Bernadina (70.
Jedinák), Mikuš, Leško – Rendla.
FC DAC Dunajská Streda: Macej – Koštrna, Huk, Šatka, Davis – Ljubicić – Kalmár,
Ľupták (77. Aluku) – Ashiru (53. Malec),
Pačinda, Čmelík (60. Divković).

Bronz zo Svetového pohára družstiev 2017
M. Kozák + foto

Mužské aj ženské kolkárske družstvo Podbrezovej sa predstavilo v 29.
ročníku Svetového pohára družstiev
v kolkoch 2017, ktoré sa uskutočnilo v
českom meste Blansko.
Ženy obsadili celkové 8. miesto (3 274
bodov). Skvelým výkonom sa predviedla Dominika Skalošová, ktorej výkon
(615 bodov) patril k najlepším v turnaji.
Výsledky jednotlivkýň v kvaliﬁkácii:
Dominika Skalošová 615, Janka Poliaková 556, Michaela Ďuricová/Jana
Turčanová 539, Johanka Kičinková
531, Patrícia Machálková 520, Dana
Klubertová 513.
Mužom sa darilo viac, keď postúpili z
kvaliﬁkácie, v ktorej obsadili 4. miesto
so ziskom 3627 bodov. V semifinále
nestačili na nemecký Zerbst (remíza
4:4, na setové body 10,5:13,5), ale v
zápase o 3. miesto porazili chorvátsky
Mertojak Split 5:3 a mohli sa tak radovať zo zisku bronzových medailí. Vilmoš
Zavarko predviedol v semiﬁnále najlep-

ší výkon turnaja s hodnotou 670 bodov.
Výsledky jednotlivcov v kvalifikácii:
Erik Kuna 627, Daniel Tepša 625, Vilmoš Zavarko 623, Tomáš Pašiak 587,
Bystrík Vadovič 587, Peter Nemček
578.
Výsledky jednotlivcov v semifinále:
Vilmoš Zavarko 670, Daniel Tepša 639,
Erik Kuna 622, Bystrík Vadovič 593, Tomáš Pašiak 586, Peter Nemček/Milan
Tomka 571.
Výsledky jednotlivcov v zápase o 3.
miesto: Vilmoš Zavarko 668, Bystrík Vadovič 664, Erik Kuna 648, Daniel Tepša
588, Tomáš Pašiak 583, Milan Tomka/
Ondrej Kyselica 533.
Z víťazstva v turnaji sa v ženskej
časti tešili hráčky nemeckého SKC
Victoria Bamberg a v mužskej časti
hráči maďarského ZTK Zalaegerszeg.
Obidve družstvá Podbrezovej si svojimi umiestneniami zabezpečili účasť v
tohtoročnej edícií Ligy majstrov. V prvom kole bol mužom prisúdený rakúsky
súper KSV Wien a ženám rakúske družstvo SK FWT Composites Neunkirchen.

Ženské a mužské družstvo Kolkárskeho oddielu ŠK ŽP v Svetovom pohári v českom Blansku

Dávid Haščák bol po Jánovi Blahútovi a Samuelovi Kucovi tre m hráčom, po ktorom siahol hlavný tréner nášho mužstva z juniorky, resp. U 19.
Foto: A. Nociarová

2. futbalová liga
FC Lokomotíva Košice –
FK Železiarne Podbrezová B 2:1 (2:0)

FK Železiarne Podbrezová B –
Slavoj Trebišov 1:1 (1:0)

Góly: 14´ Vancák, 41´ Karaš – 86´ Fischer.
Zápas pro lídrovi začali hráči Podbrezovej ustráchane. Celý
prvý polčas boli dominantnejší na ihrisku domáci, čo potvrdili
aj gólovo. V 14. minúte sa presadil Vancák, keď využil dôraz v
pokutovom území a poslal Lokomo vu do vedenia. Prevaha
domácich pokračovala aj po góle, ale mladí hráči Podbrezovej
odolávali. Na rozdiel dvoch gólov zvýšil tesne pred polčasom
Karaš, ktorého strela spoza šestnástky prekvapila Vavrúša 2:0.
Druhý polčas sa obraz hry zmenil, ak vitu postupne prevzali
na kopačky hos a, ale na väčšie gólové šance sa čakalo do
záverečných minút. V 80. minúte mal obrovskú šancu po prihrávke Sokola Lukáčik, ale popri Brédovi tesne minul bránu. O
drama záciu sa postaral v 86. minúte Fischer, ktorý hlavou
upratal center Kuzmu za bezmocného Brédu. V závere už domáci skúsene zápas dohrali a radovali sa z najtesnejšej výhry.
FC Lokomo va Košice: Bréda – Ilinjo, Gáll (77´ Tóth L.), Karaš
(85´ Harvila), Cicman, Zajac, Pavúk, Tóth M., Vancák, Kuľha,
Horváth.
FK Železiarne Podbrezová B: Vavrúš – Migaľa, Kupčík, Marchuk (46´ Bellay), Fischer, Hric (72´ Lukáčik), Magda, Jedinák
(72´ Sokol), Haščák, Válovčan, Kuzma.

Góly: 43´ Válovčan – 69´ Da Silva.
Zverenci trénera Auxta nastúpili s niekoľkými futbalistami z áčka a aj
to pomohlo k veľmi vyrovnanému priebehu hry. Na prvú šancu diváci
čakali až do záveru úvodného dejstva, kedy stopercentnú tutovku z
hranice malého vápna zahodil strelou nad bránu hosťujúci Bragin.
Domáci preto trestali krátko na to, keď Mar n Válovčan dostal prihrávku do šestnástky, vychutnal si brankára súpera a otvoril skóre (1:0).
Druhý polčas začal náznakom príležitos od Kuca, ten po štandardnej situácii sám v šestnástke na loptu nedočiahol. Hos a sa následne
dostali do tlaku. Kolbas traﬁl po peknej individuálnej akcii žrď, Bragin
s Ruskovkým neprestrelili blokujúcich Podbrezovčanov. Vyrovnanie
ale predsa len prišlo, keď si Lopez da Silva Junior nabehol na center
sprava a hlavičkou nedal Vavrúšovi šancu (1:1). Konečná remíza je
spravodlivá.
FK Železiarne Podbrezová B: Vavrúš – Kopičár, Kupčík, Magda, Kuc,
Jedinák, Káčerík (78´ Migaľa), Válovčan (67´ Lukáčik), Kuzma, Mojžiš
A., Gerát (46´ Garaj).
Slavoj Trebišov: Giertl – Kražel, Šuľák, Kolesár P., Kolbas, Da Silva,
Kolesár M., Patkanóci (73´ Vojtek), Ruskovský (90´ Mujkovič), Bednár,
Bragin (87´ Bellás).
Z podkladov FK ŽP pripravil M. Jančovič

DOD mal pokračovanie v ZŠ v Podbrezovej
P. Müller

Dňa 12. októbra sa trojica hráčov
A mužstva - Aldo Baez, Dávid Leško
a Matúš Mikuš, spolu s mediálnym
manažérom Patrikom Müllerom a koordinátorom projektu Futbalmania Ľubošom Budovcom zúčastnili besedy
so žiakmi ZŠ Kláry Jarúnkovej v Podbrezovej.
Prvá časť patrila predstaveniu projektu
Futbalmania, ktorý priviedol spomínaných hráčov až k deťom do Základnej
školy Kláry Jarúnkovej. Jednou z úloh
besedy bolo prilákanie mladých fanúšikov na tribúny Zelpo arény. Prvotný záujem de o futbal povzbudila možnosť
spýtať sa hráčov na ich športové ciele
v ďalšej futbalovej kariére, hráčsku minulosť, náročnosť dňa profesionálneho
futbalistu či osobné otázky priamo na
telo. Všetko vyvrcholilo autogramiádou,
ktorá priniesla opäť veľké množstvo detskej rados , úsmevov a zadosťučinenie.
V závere štyria zástupcovia najak v-

nejších tried, v rámci besedy, dostali
vecné dary s logom FK Železiarne Podbrezová a boli vyzvaní priamo hráčmi
k účas na najbližšie ligové stretnu e.
Každý zúčastnený žiak dostal pozvánku

do rodinného sektoru Zelpo arény a my
pevne veríme, že minimálne v rovnakom počte sa s deťmi stretneme aj
v ďalších domácich stretnu ach.
Železiar do toho!

Najak vnejší žiaci besedy spolu s hráčmi A mužstva objek vom I. Kardhordovej
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