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Pán riaditeľ, ako hodnotíte z dnešné-
ho pohľadu uplynulý rok?
   - Niekoľkokrát už bolo spomínané, že 
v minulom roku bol vývoj pozitívny. V 
januári minulého roku bola nepriazni-
vá situácia v objemoch a aj v cenách.
   Uvediem konkrétne čísla pre porov-

Železiarne Podbrezová vlastnia 
hrad Ľupča už šestnásty rok. Za 
ten čas prešiel nielen vonkajšou a 
vnútornou rekonštrukciou, ktorá 
mu prinavrátila noblesu, ale reali-
zovali sa tam aj viaceré archeolo-
gické a historické výskumy, počas 
ktorých sa podarilo zozbierať nové 
poznatky o hrade. Práve tie sa sta-
li impulzom k napísaniu publikácie 
Hrad Ľupča – Klenot Pohronia vo 
svetle vekov. Kniha bola slávnostne 
pokrstená lístím z Korvínovej lipy 2. 
februára 2018, na hrade Ľupča. 
   V úvode slávnostného príhovoru 
Vladimír Soták, predseda Predsta-
venstva a generálny riaditeľ ŽP po-
vedal: „História Slovenska je oveľa 
dlhšia ako dvadsaťpäť rokov. Siaha 
do čias Rakúsko-Uhorska a ešte aj 
ďalej. Pred sedemsto rokmi tu po-
stavili hrad, ktorý dnes patrí k skvos-
tom Horehronia. Keď sme sa pred 
rokmi rozhodli kúpiť tento hrad, 
investovali sme do neho nemalé 
peniaze a úsilie. Dnes vyzerá veľmi 
dôstojne a to vďaka ľuďom, ktorí sa 
oň celý čas starali a starajú dodnes.  
Hradov ako je hrad Ľupča, je na Slo-
vensku veľmi málo. Kniha o našom 
hrade je skutočne výnimočná a ja 
ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali 
na jej zostavení.“ 
   Ďalej pokračoval jeden zo spoluau-
torov knihy, Oto Tomeček. Stručne 

Vyžrebovali sme víťaza prvého kola čitateľskej súťaže venovanej 180. výročiu na-
šej dychovky. Zo zapojených čitateľov správne odpovedali tí, ktorí napísali: Zakla-
dateľom dychovej hudby bol Tomáš Hromada a na začiatku mala trinásť členov. 
Cenu výhercovi, ktorým sa stal Ivan MLAKYTA z Brezna, venoval Jozef Krella, riadi-
teľ ŽP Gastroservis, s.r.o. Výhercovi blahoželáme. Cenu si môže prísť prevziať do 
redakcie (t.č. 645 2711, resp. 2714).                                            Foto: I. Kardhordová

Vyšla prvá kniha zachytávajúca komplexné dejiny

Rekonštrukcia prinavrátila hradu noblesu
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

predstavil členenie a obsah knihy: 
„Prvý, kto sa dotkol dejín hradu bol 
Matej Bel, ktorý v prvej polovici 18. 
storočia v diele: „Vedomosti o Zvo-
lenskej stolici,“ zaradil dve menšie 
kapitoly, venujúce sa dejinám hra-
du. Po ňom ešte vyšlo niekoľko prác 
od rôznych autorov, no ani jednu 
nemožno považovať za ucelenú. 

Táto kniha je prvou komplexnou 
syntézou histórie hradu. Obsahuje 
vedomosti a nové informácie, ktoré 
majú oboznámiť nielen odborníkov, 
ale aj širokú verejnosť.“ Ďakovnú 
reč ukončil hradný kastelán Vladimír 
Homola: „Ja som pod týmto krás-
nym hradom vyrastal celé detstvo 
a vďaka Železiarňam Podbrezová tu 

budú vyrastať aj ďalší. Pri tvorbe kni-
hy sme bádali nielen v slovenských 
archívoch a múzeách, ale aj v zahra-
ničí – v Prahe, Budapešti a vo Viedni. 
Ďakujem Železiarňam Podbrezová 
za to, že sa o tento hrad starajú, ob-
novujú a zachraňujú ho už pätnásť 
rokov, a že stoja aj za zrodom tejto 
knižnej pamiatky.“

Vedenie Železiarní Podbrezová kladie veľký dôraz na objektívnu informovanosť svojich zamestnancov a využíva k tomu rôzne 
komunikačné nástroje. Rokmi osvedčenou metódou je organizovanie stretnutí predstavenstva s vedúcimi pracovníkmi všet-
kých stupňov riadenia Železiarní Podbrezová a zástupcami dcérskych spoločností. Takýto aktív sa uskutočnil aj 24. januára 
2018 v Dome kultúry ŽP. Predmetom rokovania bolo hodnotenie výsledkov hospodárenia za uplynulý rok a oboznámenie sa 
s plánmi do budúcnosti.                                                                                                                                             Foto: I. Kardhordová

Krst knihy: „Hrad Ľupča, klenot Pohronia vo svetle vekov“.                                                                            Foto: I. Kardhordová

S Ing. Júliusom KRIVÁŇOM, členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

Rok 2017 bol úspešný, hlavne druhá polovica...
nanie: v januári roku 2017 bola prie-
merná predajná cena valcovaných 
rúr 678 eur na tonu, v decembri sme 
dosiahli úroveň 834 eur na tonu. Keby 
sme porovnali január uplynulého 
roka s tým tohtoročným, tak je cena 
o 25 percent vyššia. Priemerná cena 
v januári 2017 v ťahárni rúr predsta-
vovala 1 310 eur na tonu, a dnes sme 
dosiahli 1 490 eur na tonu. V oce-

liarni bola v januári  2017 
priemerná cena 423 eur na 
tonu a dnes máme 522 eur 
na tonu. Z uvedeného vyplý-
va, že uplynulý rok môžeme 
hodnotiť kladne, čoho dôka-
zom je postupné preorien-
tovanie sa na využitie plnej 
výrobnej kapacity. Všetkým 
našim obchodným spoločnostiam sa 

darilo, dokonca bol prob-
lém pokrytia požiadaviek 
z ich strany. Počty zákaziek 
sme museli usmerňovať tak, 
aby sme naplnili požiadavky 
všetkých zákazníkov. Struč-
ne povedané, rok 2017 bol 
úspešný, hlavne tá druhá 
polovica.

Ako by ste charakterizovali, čo nás 
čaká v najbližších mesiacoch? 
   - Uvedený trend pokračuje aj v pr-
vom štvrťroku. Obchodný plán bol vy-
pracovaný v troch fázach, prvá v sep-

Cena pre víťaza prvého kola

Kolkári koncom januára privítali v do-
mácej kolkárni ťažkého súpera KK Za-
prešić. Naši kolkári aj napriek nie príliš 
vydarenej prvej časti dokázali zvíťaziť 
na body 5:3, na kolky 3856:3730.

V utorok 30. januára sa v priestoroch 
našich súkromných škôl otvorili brány 
pre deviatakov, ktorí sa práve v tomto 
čase rozhodujú, kde budú ďalej pokra-
čovať v štúdiu. Priestory škôl navštívilo 
okolo 110 žiakov ZŠ nielen z okolia, ale 
aj zo vzdialenejších častí Slovenska.

Viete, že exkluzívne zrekonštruovaný 
bytový dom Podbrezovan slúžil pôvod-
ne ako robotnícky internát zvaný Wal-
ter? S jeho výstavbou sa začalo v roku 
1941. Keďže to bola jedna z prvých 
budov sídliska, do základov bol zabu-
dovaný základný kameň jeho výstavby.

Dňa 31. januára 2018 bol na pôde Ne-
mocnice s poliklinikou Brezno, n.o., ofi-
ciálne spustený projekt „Dominika pre 
Kukulíka“, realizovaný občianskym zdru-
žením Návrat. Hlavnou činnosťou tohto 
projektu je podpora návratu opustených 
detí z detských domovov do rodín.

Sviatok zaľúbených
V polovici februára obchody zaplavia 
ružové srdiečka, do kvetinárstva príde 
o niečo viac ruží a okolité reštaurácie 
budú všetky rezervované. Aj takto po-
dobne môže vyzerať 14. február, svia-
tok svätého Valentína – patróna všet-
kých zaľúbených.

V nedeľu 18. februára odohrajú naši 
futbalisti úvodný zápas jarnej časti 
Fortuna ligy, ktorý je zároveň 20. ko-
lom sezóny 2017/18. FK Železiarne 
Podbrezová bude bojovať o dôležité 
body do tabuľky na ihrisku 1. FC Tat-
ran Prešov. 

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk
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Kniha o Ľupčianskom hrade sa 
delí na štyri ťažiskové kapitoly. 
Prvá z nich sa venuje histórii hra-

Horný rad, autorský kolektív, zľava: Martin Miňo, Vladimír Sklenka, Jozef Dorica, Alica Kurhajcová, Pavol Maliniak, Erika Maliniaková, Simona Ihringová, Imrich Nagy. 
Spodný rad: zostavovatelia Oto Tomeček, Vladimír Homola.                                                                                                                                                       Foto: I. Kardhordová

Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

 „Hrad Ľupča, klenot Pohronia vo svetle vekov“
Kniha predstavuje syntézu známych faktov, doplnenú o nové zis-
tenia, vychádzajúce z posledných výskumov týkajúcich sa hradu 
a jeho panstva. V súvislosti s prebiehajúcimi rekonštrukčnými a 
reštaurátorskými prácami na hrade, ktoré začali po jeho precho-
de do rúk nového vlastníka, sa tu realizovalo viacero archeolo-
gických, historických, architektonicko-historických a reštaurátor-
ských výskumov. Počas nich sa podarilo zhromaždiť množstvo 
nových poznatkov o stavebnom vývoji hradu. Po pätnástich ro-
koch od prevzatia hradu spoločnosťou Železiarne Podbrezová a.s. 
dozrel čas na novú ucelenú syntézu o hrade a jeho panstve, ktorá 
predstaví dejiny hradu v celej šírke od jeho počiatkov, až po aktu-
álnu obnovu hradných objektov. 

du, predstavuje jeho držiteľov a 
správcov, rekonštruuje majetkové 
pomery panstva, ako aj využíva-

nie hradných objektov v priebehu 
celého dejinného vývoja od jeho 
vzniku až do súčasnosti. Dejiny 
hradu sleduje v širšom kontexte, 
spojenom s celospoločenskými 
zmenami v našom geografickom 
priestore. Druhá kapitola sa za-
meriava na stavebný vývoj hradu, 
oboznamuje čitateľa so všetkými 
doposiaľ identifikovanými ťa-
žiskovými stavebnými etapami, 
ktoré menili jeho vzhľad a ur-
čovali jeho stavebný charakter. 
Na túto kapitolu nadväzuje stať 
venovaná pamiatkovej ochrane 
a obnove hradu, ktorej význam-
nou časťou je zhodnotenie po-
sledných rekonštrukčných prác, 
realizovaných po prechode hradu 
do vlastníctva podniku Železiarne 
Podbrezová a.s. Knihu uzatvá-
ra kapitola: Hradný sprievodca, 
ktorá oboznamuje so súčasným 
využitím jednotlivých hradných 
objektov.

PhDr. Martina Hrdinová, PhD. 
(Masarykův ústav a Archiv AV 
ČR):

   „Hrad nad obcou Slovenská 
Ľupča je už od stredoveku domi-
nantou kraja. Zrejme i preto, že 

po dlhú dobu nepatril k sprístup-
neným pamiatkam, stála jeho 
história stranou záujmu profesi-
onálnych historikov. O to význam-
nejším počinom je publikácia, kto-
rú pripravil kolektív autorov pod 
redakčnou taktovkou kastelána 
hradu Vladimíra Homolu a histo-
rika Ota Tomečka. Hĺbka i šírka 
záberu, s akou bola publikácia o 
dejinách hradu a panstva Ľupča 
pojatá, je i v dnešnej dobe vysoko 
nadštandardná a celý kolektív si 
za úspešné dovŕšenie tak rozsiah-
leho projektu zaslúži veľké uzna-
nie. Rozhodne bude patriť medzi 
knihy, ktoré tak poslúžia k zvýše-
niu záujmu odborníkov z oblasti 
histórie, archeológie a dejín ume-
nia o tento región, tak i k uspoko-
jeniu zvedavosti a oprášeniu spo-
mienok miestnych obyvateľov“.



Nový vypínač filtra druhej harmonickej kompenzácie 90 MVAr
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Výroba ocele v Česku spadla
pod päť miliónov ton

Zdroj: Zprávy. e15.cz
   Po minuloročných modernizáciách 
očakávajú tento rok obe veľké české 
oceliarne, v Ostrave a Třinci, rast výroby 
na úroveň z roku 2015. Zatiaľ čo spot-
reba ocele v Európe rastie, jej výroba v 
Česku minulý rok klesla o pätnásť per-
cent, na 4,55 milióna ton. Prvýkrát od 
roku 2009 domáca produkcia klesla pod 
päť miliónov ton. Vyplýva to zo štatistík 
Oceliarskej únie, ktorá združuje hlavné 
české oceliarne. Výpadok vo výrobe 
nastal kvôli rekonštrukciám, ktoré boli 
naplánované skôr, a modernizáciám v 
oboch veľkých tuzemských oceliarňach. 
Na pokles mali najväčší dopad odstávky 
v ostravskej hute ArcelorMittal, kde vla-
ni z oceliarne vytieklo 1,8 milióna ton 
ocele. O rok skôr firma vyrobila o 700 ti-
síc ton viac. Kvôli rekonštrukcii, kto-
rá stála 320 miliónov korún, bola na 
jar minulého roku odstavená jedna 
z aktívnych vysokých pecí na štyrid-
saťpäť dní. „Ďalšou príčinou výpad-
ku výroby boli opravy tandemovej pece 
a investície do jej modernizácie (zave-
denie novej technológie chladenia). 
Potrebovali sme viac času na prevádz-
kové skúšky,“ uviedla hovorkyňa firmy 
Barbora Čierna-Dvořáková. 

ArcelorMittal zdvihol zisk
o 157 percent 

Oceliarska skupina ArcelorMittal za-
robila v minulom roku 4,6 miliardy 
dolárov. V porovnaní s rokom 2016 
čistý zisk zvýšila o 157 percent. V Eu-
rópe firma zdvihla prevádzkový zisk o 
42,3 percenta, na 3,6 miliardy dolá-
rov. Európsku výrobu ocele a oceliar-
skych výrobkov zvýšila o necelé dve 
percentá, na celkových 40,9 milióna 
ton. ArcelorMittal očakáva, že európ-
sky trh v tomto roku vzrastie o jedno 

že s platnosťou od 1. februára 2018 je vydaný a v elektronickej forme 
zverejnený zoznam platnej riadiacej dokumentácie 

D-05/2018 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty
a organizačné normy.

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú 
v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým za-
mestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty -  úsek generálneho 
riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:  

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm

Ako hodnotíte uplynulý rok z dnešné-
ho pohľadu?
   - Ako každý rok, náročné úlohy, kto-
ré sme si naplánovali, sa nám podarilo 
splniť. Zrealizovali sme výmenu ply-
novej turbíny kogeneračnej jednotky 
v teplárni nového závodu, 
opravili sme technologické 
časti rozvodne vysokého 
napätia výpočtového stre-
diska, vymenili sme dva 
kusy úsekových vypínačov 
22 kilovoltov (kV) vzduš-
ných liniek hydrocentrály 
(HC) Jasenie a HC Dubová. 
Počas decembrovej strednej 
opravy oceliarne sme vyme-
nili na kompenzačnom zariadení 90 
megavoltampér reaktančných (MVAr) 
vonkajší 22 kilovoltový (kV) vypínač 
filtra druhej harmonickej. Za splnenie 
uvedených úloh ďakujem všetkým za-
mestnancom energetiky a spolupracu-
júcim útvarom.

S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim prevádzkarne energetika

Plnenie výrobných úloh bolo rovnomerné
   Rok 2017 sme začínali s relatívne 
tuhou zimou, v januári bola priemer-
ná vonkajšia teplota zhruba mínus 8 
stupňov Celzia, v ďalších mesiacoch 
bola  zima miernejšia. Odrazilo sa to 
aj na  plnení plánu vlastnej výroby 
elektriny.  Plánované množstvo bolo 
splnené, v prvom štvrťroku sme vyro-

bili 15 690 megawathodín 
(MWh) elektrickej energie, 
čo predstavovalo plnenie 
na 105,44 percenta.
   Plnenie výrobných úloh  
bolo rovnomerné, výroba 
elektrickej energie vo vod-
ných elektrárňach i na ko-
generačnej jednotke  zod-
povedala plánu, potvrdil 
sa nám predpoklad, keď 

pri tvorbe plánu vychádzame z dlho-
dobých priemerov výroby za niekoľko 
rokov dozadu.
   Napriek tomu, že december minu-
lého roku bol trochu chladnejší, dô-
sledkom čoho poklesli prietoky vody 
vo vodných tokoch, výsledky vlastnej 

výroby elektriny v poslednom štvrť-
roku 2017 hodnotím ako veľmi dobré. 
Plánovaná výroba bola splnená na 112 
percent. Splnili sme aj ročný plán výro-
by elektrickej energie.
Tohtoročná zima je dosť nevyspyta-
teľná. Nemáte problémy s výrobou 
elektrickej energie?
   - Aj keď tohtoročná zima je nety-
pická, trošku  nás potrápili ľady v za-
mrznutom Hrone z konca decembra. 
Po oteplení sa uvoľnili a takzvaný ľa-
dochod v dvoch etapách tiekol dole 
Hronom. Včasným zásahom obsluhy 
na hati Lopej sme zabránili jej zapla-
veniu ľadom, a tým  minimalizovali 
dopad na výrobu elektrickej energie v 
HC Dubová.
   V zimnom období je plán výroby vo 
vodných elektrárňach nižší.  Súčas-
ná situácia je vo výrobe elektrickej 
energie vo vodných elektrárňach  iná. 
Mierne počasie a dostatok zrážok 
znamenajú zvýšenie výroby vlastnej 
elektrickej energie. V januári sme vy-
robili 2 518 988 kilowathodín (kWh), 
čo v porovnaní s plánom dlhodobého 
priemeru predstavuje plnenie na 167 
percent. Neočakávane dobré výsled-
ky sa v priebehu roka môžu zmierniť 
vplyvom klimatických zmien, sucha 
alebo naopak, pri dostatku zrážok by 
sme v malých vodných elektrárňach 
mohli dosiahnuť vyššiu celoročnú vý-
robu.
Čo vás čaká v novom roku?
   - Pravidelne v marci prichádzajú jarné 
vody a s nimi nárast výroby vo vodných 
elektrárňach podľa plánu. Veríme, že s 
rastúcimi teplotami sa naplnia vodné 
toky  a plánovanú výrobu v týchto za-
riadeniach splníme i prekročíme.
   Naše energetické zariadenia, ktoré sú 
naviazané na výrobu ocele prevádzkar-
ne oceliareň, je potrebné po približne 
dvadsiatichpiatich rokoch prevádzky 

riešiť. V súčasnosti už totiž zahraniční 
výrobcovia neposkytujú servis, resp. 
nedisponujú náhradnými dielcami.
   V tomto roku budeme riešiť výkono-
vé vypínače von-
kajšej časti 22 kV 
kompenzácie  90 
MVAr filtra tretej 
a štvrtej harmo-
nickej, vnútorných 
výkonových vypí-
načov rozvodne 
22 kV napájania 
oblúkových pecí 
oceliarne a regulátora jalového výkonu 
kompenzácie 90 MVAr.  Rovnako aj v 
novom závode budeme riešiť automa-
tický kompenzačný filter – časť regulá-

tora a meniča impedancie.
   Vzhľadom na plánovaný rozsah úloh je 
potrebné vyvinúť maximálne úsilie pre 
ich splnenie, popasovať sa s personál-

nym problémom 
kvality pracovnej 
sily, spoľahlivom 
zabezpečení všet-
kými energiami 
pre výrobné pre-
vádzkarne a ostat-
né útvary.
   Celému kolektí-
vu zamestnancov 

energetiky, aj všetkým zamestnancom 
akciovej spoločnosti prajem pevné 
zdravie a rodinnú pohodu k úspešné-
mu splneniu všetkých úloh.

       Včasným zásahom ob-
sluhy na hati Lopej sme 
zabránili jej zaplaveniu ľa-
dom, a tým minimalizovali 
dopad na výrobu elektric-
kej energie v HC Dubová.

Právny odbor – referát  organizácie
a vnútornej  legislatívy

INFORMUJE,

Rok 2017 bol úspešný,
hlavne druhá polovica...

tembri, druhá v novembri a posledná 
začiatkom januára. Celkové objemy 
predaja boli zachované, vzhľadom na 
nárast cien v štvrtom štvrťroku sme 
však navyšovali priemerné ceny s vý-
hľadom na celý rok. Vychádzajúc zo 
skutočnosti roku 2017 a plánovaných 
objemov na rok 2018, priemerná 
mesačná realizácia v minulom roku 
bola necelých 18 miliónov eur. Tento 
rok máme plán takmer 22 miliónov 
eur. Zatiaľ sa nám to darí úspešne 
plniť. Január máme za sebou. Aj keď 
sa nám nepodarilo 
prekonať najvyš-
šiu nakládku v to-
náži, dosiahnutú 
v novembri 2017 
(sklady sa otvárali 
až po 8. januári), aj 
tak sme vyexpedo-
vali celkovo 28 387 
ton a vyfakturovali 
23,7 milióna eur. Je to viac ako sme 
vykazovali za najlepšie mesiace minu-
lého roka. Február sa javí ako dobrý 
mesiac, zákazkami je naplnený, ceny 

sa nám darí naďalej zvyšovať. V sú-
časnosti už zabezpečujeme zákazky 
na marec a môžeme konštatovať, že 
objem predaja výrobkov z valcovne 
rúr aj ťahárne rúr, máme už z polovice 
naplnený. Predpokladáme, že pláno-
vané objemy výroby na prvý štvrťrok 
naplníme, a verím, že aj nárast cien 
bude pokračovať.
Ako sa javí situácia v oceliarskom 
priemysle vo svete?
   - Z celkovej svetovej produkcie oce-
liarskeho priemyslu je vyrobená v Číne 
viac ako polovica objemu. Z pohľadu 

Európy, Asociácia 
európskych výrob-
cov oceľových rúr 
(ESTA) pokračuje 
v rokovaniach s 
Európskou komi-
siou o predĺžení 
dampingu voči čín-
skym dodávateľom 
bezšvíkových rúr a 

zároveň aj voči ruským dodávateľom. 
Najbližšie rokovanie sa uskutoční v 
marci, a tam by sme sa mali dozvedieť 
viac.

(Dokonč. zo str. 1)

až dve percentá, predovšetkým vďaka 
silnému odbytu v strojárskom prie-
mysle a stavebníctve.
   V Třineckých železiarňach vlani do-
končili investíciu za 700 miliónov ko-
rún. Investovali do modernizácie pre-
vádzky, kde valcujú najťažšie oceľové 
profily. Firma zároveň rekonštruovala 
čistiareň vysokopecného plynu. „Na-
koniec sme kvôli rekonštrukciám zní-
žili výrobu medziročne len o päťdesiat 
tisíc ton,“ hovorí generálny riaditeľ 
Třineckých železiarní Jan Czudek. Arce-
lorMittal výrazne zvýšil zisk a po dvoch 
rokoch vyplatí dividendu.
   V tomto roku by sa výroba v Arce-
lorMittal mala dostať na úroveň 2,3 
milióna ton a v Třinci na 2,57 milióna 
ton ocele. Celkovo by sa v Česku malo 
vyrobiť zhruba toľko ocele ako v roku 
2015. Situácia na trhu oceliarom praje. 

Podľa európskej oceliarskej asociácie 
Eurofer by mala tento rok spotreba 
ocele v Európe rásť o 1,5 percenta. 
„Dopyt rastie v celom sortimente, od 
drôtov cez koľajnice až po tyče. Na 
zariadeniach, ktorými disponujeme, 
by sme mohli výrobu zdvihnúť zhruba 
o sto tisíc ton“, dodáva Czudek. Arce-
lorMittal si pochvaľuje odbyt dlhých 
výrobkov. Pri maximálnom vyťažení 
kapacít je schopný vyrábať 2,5 milióna 
ton ocele, ako v roku 2016.
   Oceliari uvádzajú, že v súčasnosti 
aj pri raste dopytu, je vývoj na trhu 
zdravší ako v predkrízovom období. 
Vtedy totiž dopyt hnala aj špekulá-
cia spotrebiteľov o ďalšom raste cien 
oceliarskych výrobkov. Preto zvyšovali 
zásoby v skladoch. To sa dnes nedeje 
a firmy odoberajú také množstvo, aké 

pre svoju produkciu potrebujú.

Voestalpine investuje
Zdroj: Oceľ východu
   Najväčší svetový producent laserom 
zváraných polotovarov v rakúskom Lin-
zi plánuje ďalej zvýšiť výrobu pre au-
tomobilový sektor v rámci programu 
ľahkých konštrukčných riešení. Podľa 
analytikov sa očakáva, že globálny trh 
v tomto sektore vzrastie do roku 2025 
na sto miliárd eur, čo by malo priniesť 
aj päťdesiat nových pracovných príle-
žitostí vo výrobných prevádzkach spo-
ločnosti Voestalpine AG. Ako informo-
val server Steel Times International, 
podľa člena manažmentu spoločnosti 
Petra Schwaba je za týmto úspechom 
nielen inovatívna technológia, ale aj 
vysoko kvalifikovaní zamestnanci. La-
serom zvárané polotovary sa použí-

vajú najmä tam, kde výrobcovia 
automobilov potrebujú dosiah-
nuť vyššiu bezpečnosť a zároveň 
nižšiu hmotnosť.

Produkcia ocele rastie
   Produkcia surovej ocele v Číne v roku 
2017 vzrástla o tri percentá, na 832 
miliónov ton a v roku 2018 sa očakáva 
ďalší nárast o 0,7 percenta, a to najmä 
vďaka zvýšeniu výroby hlavných pro-
ducentov, ktorí sa tak snažia kompen-
zovať výpadok po zavretí niektorých 
zastaraných a nelegálnych hutníckych 
prevádzok vládou v Pekingu. Informo-
vala o tom agentúra Reuters s odvo-
laním sa na zdroje z vládnych úradov. 
Zároveň sa predpokladá, že v tomto 
roku v Číne vzrastie aj domáci dopyt po 
oceli, asi o štyri milióny ton, na zhruba 
726 miliónov ton. Čínsky export oce-
ľových výrobkov v roku 2017 dosia-
hol približne 63 miliónov ton, pričom 
v tomto roku sa očakáva nárast vývozu 
o necelé jedno percento.

Zo sveta ocele

      Predpokladáme, že 
plánované objemy vý-
roby na prvý štvrťrok 
naplníme, a verím, že aj 
nárast cien bude pokra-
čovať.

Horná hať Lopej.                                                                            Foto: archív energetiky

Ing. Soňa Roštárová



strojov, chemické a fyzikálne poku-
sy, dokonca mohli šoférovať auto na 
moto-trenažéri. Sprevádzali ich žiaci 
súkromných škôl ŽP, ktorí im ochotne 
odpovedali na všetky otázky a snaži-
li sa im čo najviac priblížiť vyučovací 
systém a študentský život vôbec.
OPýTAlI SME SA úČASTNíKOV 
DŇA OTVORENýCH DVERí, ČO ICH 
NAJVIAC ZAuJAlO:
Matúš GIllA, lopej
   - Rozmýšľal som, kde by som šiel na 
strednú školu a zaujala ma aj táto ško-
la. Najviac ma upútala elektrotechni-
ka, pretože ma baví zapájať autá.
Jakub REIZINGER, Nemecká

Deň otvorených dverí prilákal do našich škôl vyše 100 deviatakov.                                                                   Foto: P. Motyčková
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   V úvode sa všetkým účastníkom pri-
hovorila riaditeľka Súkromného gym-
názia ŽP PaedDr. Katarína Zingorová, 
ktorá oboznámila potenciálnych žia-
kov aj o štúdiu a výhodách súkrom-
ných škôl ŽP. Príhovorom pokračoval 
predseda Dozornej rady ŽP Ing. Ján 
Banas: „Hutníctvo je odvetvie, ktoré 
má perspektívu do budúcnosti,“ za-
čal a povzbudil žiakov aj k správnemu 
výberu strednej školy: „Snažte sa pri 
výbere pozerať hlavne na to, čo vás 
baví a čo bude mať potenciál aj o nie-

O Deň otvorených dverí bol veľký záujem

NašE SÚkROMNé škOly
NaVštíVIlO VIac
akO StO žIakOV

ZáklaDNýcH škôl
V utorok 30. januára sa v priestoroch našich súkromných škôl otvorili 
brány pre deviatakov, ktorí sa práve v tomto čase rozhodujú, kde budú 
ďalej pokračovať v štúdiu. V čase od 8. do 16. hod. mali možnosť po-
čas Dňa otvorených dverí sa zoznámiť s prostredím a takisto si vyskú-
šať rôzne zaujímavé činnosti, ktoré súvisia so štúdiom v našich školách. 
Priestory škôl navštívilo okolo 110 žiakov ZŠ nielen z okolia, ale aj zo 
vzdialenejších častí Slovenska – z Turčianskych Teplíc, Martina, Žiliny, či 
Rimavskej Soboty.

koľko rokov.“ Nasledoval krátky prog-
ram, v ktorom si žiaci našich škôl pri-
pravili hudobné vystúpenia a zazneli 
nielen moderné populárne piesne, 
ale aj tradičné ľudové. 
   Žiaci sa potom rozdelili na dve sku-
piny podľa zamerania štúdia a mali 
možnosť bližšie sa zoznámiť so školou 
a jej prostredím. Okrem jednotlivých 
učební a dielní odborného výcviku si 
mohli pozrieť napríklad aj internát, 
telocvičňu, posilňovňu, či vyskúšať 
golfový trenažér. Na svoje si prišiel 
naozaj každý. Deviataci si skúsili prácu 
s 3D tlačiarňou, programovanie CNC 

Chlapci z nášho Súkromného gym-
názia ŽP si fantastickou bojovnos-
ťou, umením a vysokou kvalitou, 
vybojovali postup na Majstrov-
stvá sveta škôl vo futsale, ktoré sa 
uskutočnia 13. - 21. marca 2018 v 
izraelskom prímorskom meste Ri-
šon le-Cijon.
   Pohľad na výsledky kvalifikácie 
hovorí úplne jasnou rečou, pretože 
naši chlapci zdolali všetkých súpe-

Na lyžiarskom výcviku na Táľoch sa žiaci zdokonaľovali nielen v lyžovaní, ale aj 
v snoubordingu

   Po základnom rozdelení podľa lyžiar-
skych zručností boli vytvorené dve 
lyžiarske družstvá a jedno družstvo 
snoubordistov. Počasie sa rozhodlo, 
že nám ukáže všetky svoje tváre, a 
tak sme za náš pobyt zažili sneženie, 
hustú hmlu, ale aj slnko. V priebehu 
týždňa sa nám podarilo absolvovať 
všetky plánované činnosti, vďaka 
čomu sa niektorí naučili lyžovať, či 
snoubordovať a ostatní si zdokonalili 
lyžiarske štýly. Najväčší pokrok zazna-
menali žiaci, ktorí sa v pondelok učili 
prvýkrát lyžovať a v piatok zlyžovali aj 
náročnejšiu zjazdovku. To isté platí aj 
pri snoubordistoch.

Žiakov zaujali učebne našich škôl

Na lyžiarskom výcviku

Mgr. Janka ličáková

Prvý mesiac v roku je už tradične obdobím, kedy sa žiaci prvých roč-
níkov Súkromnej SOŠ hutníckej ŽP zúčastňujú lyžiarskeho výcviku. Ani 
tento rok to nebolo inak. V dňoch od 15. do 19. januára žiaci z I.A, I.B 
a I.C triedy s učiteľkami a inštruktorom snoubordingu zavítali opäť do 
strediska Ski Tále. 

   Ubytovanie a stravovanie sme 
mali zabezpečené v hoteli Golf a 
v reštaurácii Stodola. Starostlivosť 
personálu bola výborná, rovnako 
ako strava. Dokonca sme jedno po-
poludnie strávili v rámci regenerá-
cie v bazéne a saune v hoteli Stup-
ka. Príjemnú spoločnosť na celom 
kurze nám robili žiaci a učitelia zo 
Súkromného gymnázia ŽP, ktorí ab-
solvovali lyžiarsky kurz spolu s na-
šou školou. Mali sme tak možnosť 
spoločne tráviť voľné chvíle. Mys-
lím, že z tohtoročného lyžiarskeho 
výcviku si odnášajú nielen žiaci, ale 
aj učitelia množstvo zážitkov a prí-
jemný pocit.

   - Baví ma, keď pomáham otcovi 
s autami. Zaujímajú ma aj stroje. 
Uvažujem nad odbormi mechanik 
strojov a zariadení alebo elektro-
technika. 
Daniel lOPAJ, Horná lehota
   - Táto škola upútala moju pozornosť 
už vo ôsmom ročníku a najviac ma 
zaujala elektrotechnika. Deň otvore-
ných dverí mi len potvrdil, že by som 
sem mohol patriť.

Matej MACKO, Ľubietová
   - Rozhodujem sa medzi gymnáziom 
a odborom mechanik mechatronik. 
Zaujala ma možnosť získať štipen-
dium na vysokej škole, ak má žiak 
dobrý prospech.
Sabína ŠVANTNEROVÁ, Brezno
   - Veľmi sa mi páčia školské rovnoša-
ty, to ma zaujalo asi najviac. Prekva-
pilo ma tiež materiálne vybavenie, je 
to tu na vysokej úrovni.

Splnený izraelský sen
PaedDr. Roman Snopko, PhD. rov pomerne jednoznačne a pre-

svedčivo. Avšak na ihrisku to bol 
obrovský boj o každú loptu, o každý 
kúsok priestoru, o každý jeden gól. 
Postupne sme zvíťazili nad Žilinou 
(7:2), našou školou (3:0), Športo-
vým gymnáziom z Banskej Bystrice 
(2:1) a neskôr vo finálových bojoch 
nad Bratislavou (6:1) a Michalovca-
mi (6:3).
   Vzornou reprezentáciou, pokorou 
a správaním sa počas celého tur-

naja a celkovým skóre 30:7, sme 
všetkých presvedčili, že na svetové 
školské futsalové majstrovstvá po-
stúpilo to najlepšie slovenské muž-
stvo – naše Súkromné gymnázium 
ŽP.
   Obrovské poďakovanie patrí sa-
mozrejme všetkým chlapcom, 
vedeniu SG za vytvorenie vynika-
júcich podmienok a určite aj ma-
nažérom FK ŽP za príkladnú ústre-
tovosť, vynikajúci „koučing“ a za 
prípravu mužstva trénerovi klubu I. 
Klusačekovi vo všetkých zápasoch.
   Naša škola má, čo sa športu 

týka, fantastický rok. 
V troch športoch sme 
sa prebojovali na maj-
strovstvá sveta škôl. V 
biatlone (5.-10. febru-
ára 2018, Grenoble), v 
cezpoľnom behu (2.-7. 
apríla 2018, Paríž) a 
teraz vo futsale.
   V Izraeli už pozná-
me aj súperov v našej 
skupine. Postupne sa 
stretneme so školský-
mi reprezentáciami 
Holandska, Maďarska 
a domáceho Izraela. 
Na základe výsledkov 
zo skupiny uvidíme, čo 
ďalej.
   Ďakujeme, blahože-
láme a držíme všetky 
palce!

Horný rad zľava: Ludha, Š. Cibuľa, Vodilka, Katunský, Jedinák, Bakaľa, Klusaček – tréner. Spodný 
rad zľava: Čief, J. Cibuľa, Matalík, Floch, Holub
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Viete, že exkluzívne zrekonštruova-
ný bytový dom Podbrezovan (foto 
vpravo) slúžil pôvodne ako robot-
nícky internát zvaný Walter? 
   S jeho výstavbou sa začalo v roku 
1941. Keďže to bola jedna z prvých 
budov sídliska, do základov bol 
zabudovaný základný kameň jeho 
výstavby. Tým sa začala následne 

   Ako sme už písali, hudba bola založe-
ná v roku 1838, kedy Tomáš Hromada 
zorganizoval zbierku na zakúpenie ná-
strojov pre 13-člennú dychovú hudbu. 
Dychová hudba začínala sólovo. Henrich 
Emerik hrával v kostole a k nemu sa po-
stupne pridávali ďalší. Čoskoro hudba 
účinkovala aj pri robotníckych divadlách, 
fabrických slávnostiach a rôznych príleži-
tostiach. Po rakúsko-uhorskom vyrovna-
ní sa situácia zhoršila. Tridsaťštyri ročné 
pôsobenie Tomáša Hromadu v Hronci 
bolo ukončené preložením do Žarno-
vice. Dochádza k stagnácii hudby, keď 
hudba a divadlo boli vyňaté z robotníc-
kych rúk a stali sa súčasťou zmaďarizo-
vaného kasína v rukách správy železiar-

   Dňa 25. januára 2018 sa stretli pred-
stavitelia Klubu 500 so zástupcami ôs-
mich vybraných univerzít, s ktorými 
Klub 500 v októbri 2017 uzatvoril Me-
morandum o spolupráci. Predmetom 
rokovania bolo napĺňanie jednotlivých 
úloh a záväzkov memoranda, aj disku-
sia k ďalšiemu smerovaniu vysokého 
školstva na Slovensku. Zo strany Klubu 
500 boli jednotlivým vysokým školám 
odovzdané zoznamy tém diplomových 
a dizertačných prác, na ktorých sú čle-
novia Klubu 500 pripravení spolupraco-
vať v rámci svojich spoločností. Cieľom 
je poskytnúť študentom na riešenie 
zmysluplné témy, ktoré prispejú k ich 
osobnému a profesionálnemu rastu. 
   Členovia Klubu 500 v rámci diskusie jas-
ne prezentovali stanovisko, že súčasné 

Zrekonštruovaný bytový dom je pýchou sídliska

B y tov ý  d o m  P o d b re z ova n  v č e ra  a  d n e s

Čitateľská súťaž * čitateľská súťaž * čitateľská súťaž * čitateľská súťaž

Stoosemdesiate výročie našej dychovky
Z archívnych podkladov spracoval
T. Kubej ní. Kasíno bolo v Hronci a od roku 1888 

malo miestnosti aj v Podbrezovej. Tu 
sa sústredil aj kultúrny život, prístupný 
však len vyšším vrstvám obyvateľstva.
   Začiatkom šesťdesiatych rokov 19. sto-
ročia sa popri hrončian-
skej dychovej hudbe v 
železiarňach ozývali tóny 
ďalšieho hudobného te-
lesa, ktoré bolo v Mošte-
nici a viedol ho tamojší 
šafár. Moštenická hudba 
hrávala spolu s domácou dychovkou 
v Hronci pri robotníckom divadle (zdroj: 
G. K. Zechenter Laskomerský) a po zru-
šení hámra sa zlúčila s hrončianskou dy-
chovkou.
   Po prechode správy železiarní z Hronca 
do Podbrezovej, prechádza sem i hud-

ba. Vytvorili sa tu dve hudobné telesá, 
a to dychová hudba a koncertné teleso 
s komplexným dychovým a sláčikovým 
obsadením. Pričinil sa o to kapelník An-
tonín Kríž z Moravy v roku 1892, ktorý 

zo zvyškov moštenickej 
a hrončianskej hudby 
vytvoril podbrezovskú 
hudbu. Do Podbrezovej 
zlákal aj ďalších českých 
muzikantov.

nová etapa osídľovania vtedajšej 
osady Podbrezová. 
   Budova pôvodne slúžila ako robot-
nícky internát, ubytovňa pre robot-
níkov podbrezovských železiarní. Sú-
časťou robotníckeho internátu bola 
v 60. rokoch aj závodná kuchyňa. 
Pre ubytovaných podávali stravu tri-
krát denne a vozili ju aj do kantín po 
fabrike. To, že po obedy si chodili do 
tejto závodnej kuchyne aj obyvatelia 

Podbrezovej s obedármi, dosvedčujú 
spomienky niektorých pamätníkov.
   V roku 1972 sa začalo s budovaním 
prístavby na rozšírenie kapacity zá-
vodnej kuchyne. V tomto období už 
bola budova premenovaná na hotel 
Podbrezovan, ktorý slúžil najmä na 
ubytovávanie technických pracov-
níkov dodávateľských firiem pri výs-
tavbe nového závodu.
   Dnes možno konštatovať, že po-
dobne, ako bývalé internáty pri 
kúpalisku, ktoré boli zrenovované 
a slúžia ako byty pre zamestnan-
cov, aj túto budovu možno charak-
terizovať ako „okrasu“ podbrezov-
ského sídliska.

Prví záujemcovia o nájomné byty v bytovom dome Podbrezovan si prezreli krásne zrekon-
štruované priestory 1. februára 2018 v popoludňajších hodinách.              F: I. Kardhordová

   Vždy nás poteší, keď máme spätnú 
väzbu a ozve sa nám niekto, koho za-
ujal náš článok. Hoci nás tentokrát náš 
verný čitateľ upozornil na tlačiarenské-
ho škriatka, ktorý sa votrel do textu 
v historickom kalendári druhého čísla 
Podbrezovana na 5. strane, aj to nás 
teší. Pri 15. výročí bol totiž uvedený na-
miesto roku 2003 rok 2013. Vzhľadom 
na skutočnosť, že kontinuálne odlie-
vané oceľové bloky kvadrát 280 x 280 

Archívny pohľad na robotnícky internát

Stretli  sa predstavitelia Klubu 500 so zástupcami univerzít

Napĺňanie memoranda
nastavenie financovania vysokých škôl 
nie je žiadnym spôsobom previazané na 
uplatniteľnosť absolventov vo vyštudo-
vanom odbore, a normatív na študenta 
nezohľadňuje materiálovú náročnosť 
jednotlivých študijných odborov. 
   Klub 500 v súčasnosti pripravuje tézy 
na pravidelné stretnutia s politickými 
stranami, pričom diskutované prob-
lémy bude mať snahu prediskutovať 
aj na týchto stretnutiach, aj na stret-
nutiach s predstaviteľmi dotknutých 
ministerstiev tak, aby sa súčasný ne-
priaznivý stav zmenil. Členovia Klubu 
500 sa dohodli s rektormi univerzít, že 
v najbližšom čase spoločne pripravia 
a predstavia spoločný návrh téz na re-
formu školstva na Slovensku. Členovia 
Klubu 500 majú záujem o zlepšenie 

komunikácie s vybranými univerzitami 
a sú pripravení týmto vybraným univer-
zitám pomáhať pri zlepšení vybavenosti 
a zabezpečení financií pre skvalitnenie 
prípravy absolventov, ktorí sú veľmi po-
trební pre prax. Za týmto účelom bolo 
uzatvorené Memorandum o spolupráci 
s predstaviteľmi Univerzity Komenské-
ho, Slovenskej technickej univerzity, 
Ekonomickej univerzity, Technickej uni-
verzity vo Zvolene, Technickej univerzi-
ty v Košiciach, Univerzity Mateja Bela, 
Slovenskej poľnohospodárskej univer-
zity a Žilinskej univerzity. Členovia Klu-
bu 500 veľmi pozitívne hodnotia pro-
fesionálny prístup rektorov vybraných 
univerzít na stretnutí a majú záujem 
o pokračovanie pravidelných stretnutí 
minimálne dvakrát ročne.

Otázka č. 2: Koľko rokov pôsobil v 
Hronci zakladateľ dychovej hudby?
Správne odpovede posielajte do re-
dakcie Podbrezovan do desiatich dní 
od vydania. Nezabudnite uviesť kon-
takt. Žrebovať budeme v každom čísle.

Ospravedlňujeme sa za tlačiarenského škriatka
Redakcia milimetrov sú v našej firme odlievané 

už pätnásť rokov, táto informácia je 
skresľujúca a všetkým sa za ňu ospra-
vedlňujeme. Dozvedeli sme sa zároveň, 
že Železiarne Podbrezová pred pätnás-
timi rokmi, ako druhá firma  v Európe, 
zaviedli pre zámorské krajiny, hlavne 
do USA, konzerváciu rúr s využitím UV 
lakov – lakov vytvrdzovaným ultrafialo-
vým žiarením. V roku 2003 bol zavede-
ný aj automatický CNC stroj na opraco-
vanie kalibrov valcov redukovne.
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Jedálny lístok
12. – 18. 2. 2018

Jedálny lístok
19. – 25. 2. 2018

Pondelok
Polievky: morčacia, tekvicová, pe-
čivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa 
● Kuracie prsia prírodné, ryža, cvik-
la ● Štefanská sekaná pečienka, ze-
miakový prívarok, chlieb ● Racio 
šalát, pečivo ● Dusená zelenina, 
volské oko ● Pečené buchty so 
slivkovým lekvárom, kakao ● Bage-
ta s pikantným mäsom ● Mliečny 
balíček. 

utorok
Polievky: gulášová, mrkvová s pó-
rom, pečivo. 
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina ● Husárska 
roláda, zemiaky, šalát ● Džuveč 
z bravčového mäsa, uhorka ● La-
hôdkový šalát, pečivo ● Zapekaná 
brokolica s tofu ● Šúľance s ma-
kom ● Bageta syrová ● Ovocný 
balíček.

Streda
Polievky: zeleninová s rajbaničkou, 
údeninová, pečivo. 
● Morčacie prsia so syrom a špe-
nátom, ryža, šalát ● Hovädzie du-
sené, chrenová omáčka, knedľa ● 
Zemiakovo-bryndzové pirohy so 
slaninou ● Šalát mrkvový s mar-
huľami ● Kelový karbonátok, ze-
miaky, šalát ● Rezancový nákyp 
s tvarohom a jahodami ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Mliečny balí-
ček.

Štvrtok
Polievky: oravská fazuľová, rasco-
vá s vajcom, pečivo.  
● Vyprážané kuracie stehno, ze-
miaková kaša, uhorka ● Bravčový 
rezeň na rasci, tarhoňa, šalát ● Piz-
za diabolská ● Syrové tajomstvo, 
pečivo ● Halušky s kyslou kapus-
tou ● Dukátové buchtičky s vanil-
kovým krémom ● Bageta Gurmán 
● Ovocný balíček. 

Piatok
Polievky: slovenská hubová, krupi-
cová so zeleninou, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa ● Hovädzie mäso námor-
nícke, ryža, šalát ● Važecká po-
chúťka, zemiakové placky ● Hy-
dinový šalát, pečivo ● Treska na 
masle, dusená zelenina ● Muffiny 
s čokoládou, kakao ● Bageta mo-
ravská ● Víkendový balíček.

Sobota
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, uhorka ● Perkelt 
z morčacieho mäsa, cestovina ● 
Bageta s pikantným mäsom.

Nedeľa 
Polievka: furmanská, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Bravčový rezeň na hu-
bách, ryža, šalát ● Bageta syrová.

   Dňa 31. januára 2018 bol na 
pôde Nemocnice s poliklinikou 
Brezno, n.o., oficiálne spustený 
projekt „Dominika pre Kukulíka“, 

realizovaný občianskym združením 
„Návrat“. Hlavnou činnosťou tohto 
projektu je podpora návratu opus-
tených detí z detských domovov 
do rodín, na zmiernenie stresu no-
vorodencov po strate rodičovskej 
osoby, ale aj prevencia ranej trau-
my z opustenia na pôde nemocni-
ce. Ide predovšetkým o deti, ktoré 
sa narodili v režime utajeného pô-
rodu alebo boli dané na osvoje-
nie. Takýmto deťom bude v rámci 
projektu poskytovaná vyškolenými 
odbornými pracovníkmi „Návra-
tu“ terapeutická pomoc vo forme 
dotyku, masáže, prihovárania sa, 
kolísania a ďalšej rôznej interakcie, 
ktoré realizu-
jú mamičky 
so svojimi 
bábätkami. 
Touto tera-
p e u t i c k o u 
službou sa 
má zamedziť 
nepriaznivým zmenám na mozgu 
detí a zmierniť traumu, ktorú stra-
tou mamy prežívajú.
   Nemocnica v Brezne sa rozhodla 
zapojiť do tohto výnimočného pro-
jektu bezprostredne po oslovení zo 
strany „Návratu“. V priebehu ostat-
ných dvoch mesiacov uskutočnila 
všetky potrebné kroky, aby sa ten-
to projekt na jej pôde mohol za-
čať. Svojim promptným prístupom 
naša nemocnica predbehla všetky 
ostatné a stala sa prvou na Sloven-
sku, citlivou k opusteným deťom.
  Pilotnou akciou projektu na pôde 
breznianskej nemocnice bol se-
minár: „Narodení do samoty“, 
nad ktorým prevzala záštitu euro-
poslankyňa Jana Žitňanská. Zúčast-
nilo sa ho osadenstvo detského 
oddelenia pod vedením primára 
Norberta Surového a vrchnej ses-
try Ziny Veždúrovej, zdravotnícky 
personál pôrodnice pod vedením 
primárky Martiny Becovej a vrch-
nej sestry Janky Uhrínovej, riaditeľ 
nemocnice Jaroslav Mačejovský, 
vedúca projektu „Návrat“ Dana 
Žilinčíková a zástupca primátora 
mesta Brezno, Ján Králik.
   Jadro seminára tvorila prednáška 
Zuzany Zimovej o teórii vzťahovej 
väzby medzi mamou a dieťaťom. 
Opýtali sme sa riaditeľa NsP, n.o. 
Jaroslava Mačejovského, čo bolo 
podnetom k zapojeniu sa do toh-
to projektu:
   - Uvedomujeme si, aká je pre kaž-

Pondelok
Polievky: prešporská, krúpková, 
pečivo.
● Kuracie prsia na paprike, cesto-
vina ● Detvianska nátura, opeka-
né zemiaky, uhorka ● Zemiakové 
knedličky s údeným mäsom, ka-
pusta ● Šalát macedónsky s tofu, 
pečivo ● Hovädzí guláš  so zelenou 
fazuľkou ● Šišky s nutelou, kakao ● 
Bageta syrová ● Ovocný balíček.

utorok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
bryndzová so strúhaným cestom, 
pečivo. 
● Hovädzie dusené, paradajková 
omáčka, knedľa ● Pečené kuracie 
stehno, zeleninová ryža, kompót ● 
Lečo s klobásou, zemiaky ● Ružový 
cestovinový šalát s tuniakom ● Za-
pekaný bravčový rezeň so syrom, 
zeleninová obloha ● Makový závin 
s jablkami, kakao ● Bageta Apetito 
● Mliečny balíček. 

Streda
Polievky: fazuľová kyslá, roľnícka, 
pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Plnený bravčový závitok, 
slovenská ryža, šalát ● Baraní gu-
láš, halušky ● Šalát z čínskej kapus-
ty s hroznom a jablkami, pečivo ● 
Morčacie prsia na hrášku, mrkvový 
šalát ● Zapekané palacinky s tvaro-
hom ● Bageta Gurmán ● Ovocný 
balíček.  

Štvrtok
Polievky: slepačia, kláštorná, peči-
vo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža, ša-
lát ● Bravčová pečienka sedliacka, 
červená kapusta, knedľa ● Vy-
prážaná treska plnená brokolicou 
a syrom, zemiaky, šalát ● Parížsky 
šalát, pečivo ● Zemiakový papri-
káš, paradajkový šalát ● Buchty na 
pare s lekvárom, kakaová posýpka, 
kakao ● Bageta moravská ● Mlieč-
ny balíček. 

Piatok
Polievky: hŕstková, frankfurtská, 
pečivo.
● Morčacie prsia na zelenine, tar-
hoňa, uhorka ● Hovädzí rezeň 
obaľovaný, zemiaková kaša, šalát 
● Lasagne mäsové ● Horehron-
ský syrový šalát, pečivo ● Rezance 
s tvarohom, zakysanka ● Škoricové 
osie hniezda, kakao ● Bageta s ku-
racím mäsom ● Ovocný balíček. 

Sobota
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Bravčové stehno hamburské, 
knedľa ● Kuracie prsia orientálne, 
ryža, šalát ● Bageta Gurmán.

Nedeľa
Polievka: mexická, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, ze-
miaky, uhorka ● Jelenie ragú 
s brusnicami, cestovina ● Bageta 
syrová. 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., prvá nemocnica na Slovensku citlivá k opusteným deťom

Malý krok môže pohnúť k veľkým činom...
Zdroj: NsP, n.o., Brezno dého z nás potrebná blízkosť dru-

hého človeka, a to počnúc narode-
ním a končiac smrťou. Zvlášť u detí 
je blízkosť rodičov, resp. iných 
osôb, ktoré rodičov nahrádzajú, 

nevyhnutná. 
Nepochybu-
jeme o tom, 
že u novo-
r o d e n c o v 
má absencia 

takejto osoby závažné nepriazni-
vé následky na ďalší život. Väčšina 
z nás zakúsila po svojom narodení 

lásku, blízkosť a starostlivosť svojej 
mamy a ďalších svojich blízkych. 
V súčasnosti to robíme my pre svo-
je deti, resp. vnúčatá. Chceme, aby 
aspoň malú náhradu tejto veľkej 
straty mohli zažiť aj opustené deti 
v našej nemocnici. Vieme, že náš 
krok v prospech projektu: „Domini-
ka pre Kukulíka“ je malým krokom 
okresnej nemocnice. Veríme však, 
že k oveľa väčšiemu kroku môže 
pohnúť nielen ostatné slovenské 
nemocnice, ale aj predstaviteľov 
vlády. Zakotvenie takejto služby do 
platnej legislatívy by malo byť totiž 
samozrejmosťou.
   Premietnime si záverečné scény 
z filmu Schindlerov zoznam, kde 
Schindler, ako člen NSDAP, musí 
utiecť, inak by bol súdený ako 
vojnový zločinec. Židia, ktorých 
zachránil, mu na pamiatku dáva-
jú zlatý prsteň odliaty zo zlatých 
zubov jedného z nich, s vyrytým 

úryvkom z Talmudu: „Ten, kto za-
chráni človeka, zachráni svet“. Aj 
naša nemocnica, hoci len skromne 
a malým pričinením, chce pomôcť 
tomuto dobrému projektu so zá-
merom chrániť nielen život novo-
rodencov, ale aj ich zdravú psychi-
ku.“

        Svojim promptným prí-
stupom naša nemocnica pred-
behla všetky ostatné a stala sa 
prvou na Slovensku, citlivou 
k opusteným deťom.
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V januári odišliSpomienky

Poďakovania

Vo februári blahoželáme

Ďakujeme

V polovici februára obchody zaplavia ružové sr-
diečka, do kvetinárstva príde o niečo viac ruží 
a okolité reštaurácie budú všetky rezervované. 
Aj takto podobne to môže vyzerať 14. februára, 
sviatok svätého Valentína – patróna všetkých 
zaľúbených. Viete ako tento sviatok vznikol a 
prečo ho ľudia oslavujú? Do štátov strednej a 
východnej Európy prišiel tento sviatok v 90. ro-
koch 20. storočia, no niektoré štáty ho oslavujú 
po celé stáročia. Hoci dnes má Valentín prevaž-
ne komerčnú podobu, ke-
dysi bol skutočnou oslavou 
lásky a obety jedného člo-
veka pre šťastie ostatných. 
S menom Valentín sa spája 
viacero legiend...
   Svätý Valentín bol kňaz, ne-
skôr biskup, ktorý sa narodil 
na juhu Talianska približne 
v druhom storočí nášho leto-
počtu. Prevažnú časť svojho 
života pôsobil v Ríme, kde 
vtedajší cisár Claudius II., os-
tro vystupoval proti sobáše-
niu sa mladých párov. 
   Dôvodom bolo, že viedol 
viacero vojen a zastával ná-
zor, že dobrý vojak nemôže 
mať rodinné záväzky, pretože 
to oslabuje jeho bojaschop-
nosť a obetavosť. Svojim 
vojakom zakázal uzatvárať 
manželstvá. Proti tomuto rozhodnutiu sa posta-
vil biskup Valentín a tajne sobášil mladé páry. 
Netrvalo dlho a zvesť o Valentínovi sa dostala 
do uší cisárovi, ktorý ho nechal uväzniť a mučiť. 
   Neskôr sa rozhodol, že bude 14. februára pop-
ravený sťatím hlavy. Ešte počas toho ako čakal 
na popravu, sa zaľúbil do slepej dcéry väzen-
ského strážnika. Svojou pevnou vierou a veľkou 
láskou k nej, jej prinavrátil zrak a 13. februára, 
deň pred popravou, jej napísal ľúbostný list. 
Na koniec sa podpísal: „od tvojho Valentína“. 
Na druhý deň bol popravený, a od toho dňa si 
Valentínovu obetavosť pripomínajú ľudia po ce-
lom svete aj tzv. „Valentínkou“, listom pre svoju 
milovanú/milovaného. 
   Iná legenda hovorí, že sviatok sv. biskupa a 
mučeníka nadväzuje na staré zvyky Rimanov, 
ktorí 15. februára oslavovali rímsku vlčicu, ktorá 
vychovala zakladateľov Ríma – Romula a Rema. 
Tento sviatok bol súčasne spojený s oslavou bo-

Dňa 2. februára sme si pripomenuli prvé 
smutné výročie, čo nás navždy opustil dra-
hý manžel, otec, starý otec a bývalý podni-
kový riaditeľ ŠŽ 

Ing. Anton Štulrajter z Brezna. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

Spomíname s úctou a láskou
...

Dňa 9. januára sme si pripomenuli smut-
né 15. výročie, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec a starý otec a 18. 
januára jeho nedožité 85. narodeniny

Ing. ladislav KOllÁR z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka, 
synovia a ostatná rodina

...
„Zlaté slnko za hory zašlo,
súmrak ticho padá do polí, 
srdce tvoje dobré, večný pokoj našlo 
a viac ťa už nič nebolí.
Ťažko je bez Teba,
smutno je nám všetkým,
nič už nie je také, ako bolo predtým.“
Dňa 28. januára 2018 uplynuli štyri roky,čo 
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec 
a starý otec

Barnabáš VARGA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomíname

...
„Navždy prestali hviezdy pre teba svietiť, 
už navždy pre teba prestalo slnko hriať, 
ale tí čo ťa mali radi, nikdy neprestanú na 
teba spomínať.“
Dňa 2. februára sme si pripomenuli smut-
né dvadsiateštvrté výročie, ako nás navždy 
opustil manžel, otec a starý otec

Juraj ARGAY z Brezna.
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no 
v srdciach našich stále žije spomienkami.

S láskou a úctou spomínajú manželka 
Viera a synovia Vieroslav a Miroslav

...
Dňa 3. februára uplynulo päť rokov, ako 
sme sa navždy rozlúčili s našim milovaným 
otcom a starým otcom
Františkom MAKRAIOM z Podbrezovej.

S láskou a úctou na teba spomíname.
Dcéra s rodinou

...
Dňa 8. februára sme si pripomenuli dvad-
sať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil 
manžel, otec a starý otec

Ing. Jozef ANTAl z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 

S láskou spomína manželka,
dcéra a syn s rodinami
...

Dňa 10. februára uplynie desať rokov od-
vtedy, ako nás navždy opustil milovaný  
manžel, otec a starý otec

Richard BuNDA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomíname

...
Dňa 13. februára si pripomenieme trinásť 
rokov odvtedy, čo nás navždy opustila dra-
há dcéra, mama, stará mama a sestra  

Iveta ŠVEJKOVSKÁ z Hronca.
S láskou a úctou spomínajú mama, ses-

tra, dcéry a vnučka Alicka

Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom, bývalým spolupracovníkom, zná-
mym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našou drahou manželkou, mamou a 
starou mamou

Marianou PAVlíKOVOu z Valaskej.
Ďakujeme aj za kvetinové dary a prejavy 
sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmier-
niť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku 
ďakujeme aj Dychovej hudbe Železiarní 
Podbrezová.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom, známym a ostatným, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našim drahým manželom, ot-
com a starkým

Miroslavom TAuCHýNOM
z Banskej Bystrice. 

Ďakujeme aj za prejavy sústrasti, ktorými 
ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

do predčasného starobného dôchodku
Jaroslav BELKO

Jaroslav ENGLER
Juraj KOHÚTIK

Katarína SEPEŠIOVÁ
Katarína TRANGOŠOVÁ

do starobného dôchodku
Mária CIESAROVÁ
Viera KÚKOLOVÁ
Ing. Peter PEŤKO
Marian VEVERKA 

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

pracovné jubileá
20 rokov

Róbert KOVÁČ
Renáta SOUŠKOVÁ

30 rokov
Pavol POLIAK

35 rokov
Štefan BAČKO

Jaroslav KLIMENT 
Ing. Peter KŰHNEL 

Ján LUNTER
Ľubomír MURÍN
Ľubomír ŠIŠKA

životné jubileá 
Mária FAŠKOVÁ

Zuzana GBÚROVÁ
Pavel KAJABA

Jozef KAPAJČÍK
Miloš KRIŠTOF
Miloš LEPKO

Mária MARČOKOVÁ
Ing. Jozef HEBEŇ

Ing. Miroslav KOŠÍK
Anna PANČÍKOVÁ 

Drahomíra ŠTUBEROVÁ
Milan TUROŇ

Ing. Viera VONDERČÍKOVÁ
Štefánia AMBRÓZOVÁ

Peter HAVAŠ
Oľga KŇAZÍKOVÁ
Alžbeta LAUKOVÁ

Jozef PINDIAK 

Svätý Valentín
– biskup, mučeník a patrón zaľúbených
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

V mene NsP, n.o., Brezno, detského 
oddelenia, ďakujeme FK ŽP a jeho 
fanúšikom, ktorí sa zapojili v de-
cembri do charitatívnej zbierky 
únie ligových klubov v rámci Ad-
ventných kôl Fortuna ligy a vyzbie-
ranú sumu 500 eur venovali nášmu 
oddeleniu.

Z. Veždúrová, vrchná sestra

hyne plodnosti Juno, očistami od všetkého zlého 
a oslavou ženskej plodnosti. Bolo to pred začiat-
kom nového roka, ktorý v Starovekom Ríme za-
čínal až 1. marca. Ženy boli pri tejto príležitosti 
obdarovávané kvetmi. Časom tieto oslavy pre-
rástli do orgií a pápež Gelasius ich zakázal. Ako 
náhradu „obľúbeného sviatku“ presunul deň 
osláv o jeden deň skôr, 14. februára, a zasvätil 
ho Valentínovi, ako mučeníkovi a zveril mu do 
rúk všetkých zaľúbených. 
   Niektoré pramene uvádzajú, že sviatok zaľú-
bených „vymyslela príroda“, pretože v polke feb-

ruára si vtáci začínajú hľadať 
svoj pár. Táto interpretácia 
vznikla v Anglicku a Francúz-
sku a bola populárnou až do 
stredoveku. Práve v tom ob-
dobí sa aj v týchto krajinách 
zaužívala legenda o svätom 
Valentínovi, mučeníkovi a 
patrónovi všetkých zaľúbe-
ných. 
   Ako sa hovorí, „iný kraj, iný 
mrav“, platí aj pri slávení toh-
to sviatku. Taliani ho slávia 
darovaním kvetov, slávnost-
ným stolovaním a dávaním 
sľubov. Podobne sú na tom aj 
Nemci, či Francúzi. V USA je 
tento sviatok pravdepodob-
ne najkomerčnejší a rozšírili 
ho nielen na sviatok všetkých 
zaľúbených, ale aj na sviatok 
priateľov a rodiny. Napríklad 

v Brazílii sa slávi 12. júna, deň pred sviatkom 
svätého Antona. Slobodné ženy nosia so sebou 
sošku spomínaného Antona, ktorému šepkajú 
túžbu ísť k oltáru. Vo väčšine krajín sú to práve 
ženy, ktoré sú na Valentína obdarované. V Ja-
ponsku to majú rozdelené na dve časti a sú to 
ženy, ktoré ako prvé dávajú darček, čokoládu. 
Niektoré sa dávajú iba z povinnosti, aby sa žiad-
ny muž necítil opustený, no tie pravé sú vyrába-
né ručne a sú darované jednému vyvolenému. 
O mesiac neskôr, 14. marca, nasleduje Biely 
deň. Je to deň kedy prichádzajú na rad muži. 
Počas jedného mesiaca má muž zvážiť ponuku 
ženy a ak je naklonený jej sympatiám, daruje jej 
trikrát drahší darček ako mu dala ona a musí byť 
zabalený v bielej škatuľke. 
   Nech už slávite Valentína akokoľvek, s darček-
mi alebo bez nich, nezabúdajte, že lásku a úctu 
si máme prejavovať po celý rok, nielen v jeden 
deň. 

Autor:
PK
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Z podkladov zpfutbal.sk pripravil T. Kubej

V nedeľu 28. januára vo večerných 
hodinách prileteli futbalisti FK Že-
leziarne Podbrezová do Turecka, 
aby začali záverečnú fázu prípravy 
na jarnú časť Fortuna ligy. Zveren-
ci trénera Mareka Fabuľu absol-
vovali dvanásť dní tréningov na 
výborných trávnatých plochách 
a odohrali aj štyri náročné stretnu-
tia s kvalitnými súpermi, ktoré ich 
dôkladne preverili pred vstupom 
do ligy.
   Prechodným domovom hráčov a 
realizačného tímu sa stal päťhviez-
dičkový rezort Innvista Hotels Belek, 
ktorý ponúka všetko potrebné na 
bezproblémovú prípravu a regene-
ráciu. Súčasťou komplexu sú aj tré-
ningové plochy využívané trénermi 
na dvojfázové tréningy a ladenie 
formy pred prvým jarným ligovým 
zápasom proti 1. FC Tatran Prešov. 
Počas herného sústredenia odohrali 
naši futbalisti postupne štyri stret-
nutia. V prvom prípravnom zápase 

Lyžiarska sezóna na Táľoch je v plnom prúde. Ilustračné foto M. Nemcová

   V dňoch 10. – 11. februára sa v Ná-
rodnom biatlonovom centre v Osrblí 
uskutoční 3. kolo Viessmann – pohára 
v biatlone, ktoré bude zároveň Maj-
strovstvami SR a pretekať budú aj štu-
denti v rámci Zimnej univerziády SR. 
Príďte v domácom prostredí povzbudiť 
našich biatlonistov, ktorí budú bojovať 
o popredné umiestnenia.

***
   V nedeľu 18. februára odohrajú naši 
futbalisti úvodný zápas jarnej časti For-
tunaligy, ktorý je zároveň 20. kolom 
sezóny 2017/18. FK Železiarne Podbre-
zová bude bojovať o dôležité body do 
tabuľky na ihrisku 1. FC Tatran Prešov. 
V tejto sezóne sme sa s Prešovom stret-
li v 9. kole na domácej pôde v Zelpo 
aréne a dokázali sme zvíťaziť 2:0, keď 
sa o góly postarali Djordjević a Berna-
dina. Veríme, že dokážeme uspieť aj na 
ihrisku nášho súpera. Železiar do toho!

***
   V dňoch 22. – 24. februára sa v kine 
Mostár a v Bombura klube sa bude 
konať už 15. ročník horského multižán-
rového festivalu Ďumbierfest. Tri festi-
valové dni, dve scény, dokumentárna 
a hudobná, hostia ako Peter Hámor, 
Juraj Ďurifuk Koreň, Erik Baláž, Miro 
Peťo a ďalší, slovenská premiéra filmu 
Mountain, koncerty kapiel Balkansam-
bel a Cha Bud, diskusia o lese s iniciatí-
vou „My sme les“ a lesníkmi, atraktív-
na tombola s hlavnou cenou festivalu 
zájazdom do Vlčích hôr pre dve osoby 
a oveľa viac. 

Naši kolkári si v prvom zápase druhého kola Ligy majstrov poradili s chorvát-
skym súperom KK Zaprešić.                                                          Foto: P. Motyčková

Dňa 27. januára sa uskutočnili prvé zá-
pasy druhého kola kolkárskej ligy maj-
strov v sezóne 2017/2018. Našich kolká-
rov čakal na domácich dráhach súper z 
Chorvátska, KK Zaprešić, ktorý v prvom 
kole vyradil poľský KK Tarnowo Podgor-
ne. Kolkárky nastúpili na svoj prvý zápas 
na dráhach súperiek v českom meste 
Rosice. 
   Kolkári koncom januára privítali v do-
mácej kolkárni ťažkého súpera KK Zapre-
šić, ktorý však pre nich nebol neznámy. 
Stretli sa s ním vo Svetovom pohári, či 
v Lige majstrov a ich kvalitu ocenil aj 
predseda Predstavenstva ŠK Železiarne 
Podbrezová a.s. Ing. Július Kriváň: „KK 
Zaprešić je niekoľkonásobný majster 
Chorvátska, majú bývalého majstra sve-
ta Bogdanoviča a mladého reprezentan-
ta Macedónska, Maneva, takže súper to 
nie je jednoduchý. V Lige majstrov sa s 
ním potrápili viaceré družstvá z Nemecka 
a Maďarska. Dnešná výhra bude pre nás 
znamenať ľahšiu odvetu v Chorvátsku.“
Výborné zloženie kádra chorvátskeho 
tímu potvrdil aj tajomník klubu Ondrej 
Kyselica: „Branislav Bogdanovič je malá 
legenda kolkov, aj vzrastom, ale nie vý-
konmi. Je to bývalý držiteľ svetového re-
kordu, keď sa hralo ešte na 200 hodov, a 
je to špičkový hráč, ktorý podáva pravi-
delne stabilné, výborné výsledky.“ 
   Naši kolkári, aj napriek nie príliš vy-
darenej prvej časti, dokázali zvíťaziť na 
body 5:3, na kolky 3856:3730. Pri odve-
te v Chorvátsku, ktorá bude 17. februá-Zdroj: denník Šport

užitočný defenzívny futba-
lista Patrik Vajda sa vracia 
do FK Železiarne Podbrezo-
vá. Nateraz na skúšku počas 
zimnej prípravy. Vlani v lete 
prestúpil Vajda po 60-tich 
zápasoch za Podbrezovú, v 
ktorých dosiahol 6 gólov, do 
maďarského FC Györ ETO, k 
štvornásobnému maďarské-
mu majstrovi, ale aktuálne účastníkovi 
druhej najvyššej tamojšej súťaže. S Gy-
örom podpísal trojročný kontrakt.
   Dvadsaťosemročný Vajda, známy aj z 
Dukly Banská Bystrica, utrpel v príprav-
nom zápase Györu s Trnavou v júli 2017 
zlomeninu čelovej kosti. Museli mu ju 
spevniť titanovou platničkou. Na jeseň 
neodohral ani jeden zápas za Györ.
   „Dávali sme tomu čas, predsa len išlo 

Futbalisti ladili formu
na sústredení v turecku

V Turecku mali naši futbalisti ideálne podmienky na tréning

si zmerali sily s ukrajinským tímom 
NK Veres Rivne, nasledovali stret-
nutia s aktuálnym majstrom Čiernej 
Hory Buducnost Podgorica, maďar-
ským ligistom FC Paksi a bohatým 
ruským mužstvom FC Rubin Kazaň.
   V kádri, ktorý odcestoval do Bele-
ku, nastali oproti predchádzajúcim 
týždňom len minimálne zmeny. Z 
nových hráčov sa objavili na prvom 
tréningu v Turecku už preverený 
brankár Drobnjak, útočníci Wiezik a 
Tereshchenko, na ktorých prestupe 
klub pracuje a stredopoliar Stije-
po Njire, ktorý presvedčil trénerov 
počas svojej skúšky. Šancu okúsiť 
zahraničné sústredenie s prvým tí-
mom dostali aj dvaja hráči staršie-
ho dorastu, dvojičky Viktor a Ale-
xander Mojžišovci, ktorých výkony 
v posledných prípravných dueloch 
zaujali natoľko, že obaja si vyslúžili 
možnosť zabojovať o svoje miesto v 
prvom tíme. V poslednom stretnutí 
pred odletom do Turecka proti MFK 
Tatran Liptovský Mikuláš mali divá-
ci možnosť v našom drese vidieť aj 

staronovú tvár Patrika Vajdu, ktorý 
po ťažkom zranení dostal možnosť 
ukázať sa a o jeho angažovaní roz-
hodnú najbližšie dni.

Hráčsky káder FK Železiarne Pod-
brezová na sústredení v Turecku:
Brankári: Kuciak, Drobnjak, Vavrúš
Hráči do poľa: Viazanko, Turňa, 
Baez, Mikuš, Leško, Wiezik, Teresh-
chenko, Krivák, Bernadina, Jedinák, 
Kopičár, Sedláček, Djordjević, Vajda, 
Magda, V. Mojžiš, A. Mojžiš A., Bilić, 
Njire, Breznanik.
Prípravné zápasy FK Železiarne 
Podbrezová v rámci tureckého sú-
stredenia:
30. januára NK Veres Rivne (ukraji-
na) – FK Železiarne Podbrezová 0:0,
2. februára FK Buducnost Podgo-
rica (Čierna Hora) – FK Železiarne 
Podbrezová 0:2,
5. februára Paksi FC (Maďarsko)–
FK Železiarne Podbrezová 2:2,
8. februára, FC Rubin Kazan (Rusko) 
– FK Železiarne Podbrezová (zápas 
bol odohraný po uzávierke novín).

kolkári si v náročnom zápase 
poradili so silným súperom

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk ra bude našich čakať menšia nevýhoda. 

„Odveta bude veľmi náročná, chorvátske 
družstvo má veľmi špecifickú kolkáreň, 
ich dráha je ťažšia ako tá naša a domáci 
budú mať výhodu, pretože dráhu veľmi 
dobre poznajú“, dodáva Ing. Július Kriváň. 
   Veľkou výhodou železiarov však budú 
body a výhra z prvého kola, ktoré si vo 
februári do Chorvátska prinesú. Ak naši 
kolkári obhája výhru aj na súperových 
dráhach, postúpia do Final Four, čo je fi-
nále Ligy majstrov.
   O niečo menej sa darilo našim ženám, 
ktoré nastúpili na svoj prvý zápas na drá-
hach súperiek v českom meste Rosice. 
Kolkárky z Rosíc skončili minulý rok na 
druhom mieste vo Svetovom pohári a 
podľahli im aj naše kolkárky. Domov si 
odniesli manko v podobe prehry 6:2, na 
kolky 3346:3258. Šancu vylepšiť si skóre 
budú mať 17. februára v domácej kol-
kárni, čo by pre nich mohla byť značná 
výhoda. Výbornú atmosféru dotvoria aj 
diváci, ktorí v hlučnom štýle povzbudzo-
vali aj našich mužov. „Šport sa má robiť 
nielen pre tých, ktorí sú aktérmi, ale 
hlavne pre divákov,“ zhodnotil na záver 
Ing. Július Kriváň.
liga majstrov muži: KK Zaprešić – ŠK Že-
leziarne Podbrezová 5:3 (3856:3730)
Zostava a body: Kuna 691, Zavarko 689, 
Tomka 654, Vadovič 624, Tepša 606, Ne-
mček 592 
liga majstrov ženy: KK Rosice – ŠK Žele-
ziarne Podbrezová 6:2 (3346:3258)
Zostava a body: Skalošová 565, Machál-
ková 562, Ďuricová 548, Poliaková 541, 
Klubertová 530, Turčanová 512.

Pozývame vás:Vajdov návrat do Podbrezovej
o zranenie hlavy. Trojročnú 
zmluvu s Györom sme aktuál-
ne vypovedali a Vajda je voľ-
ný hráč. Do Podbrezovej zatiaľ 
prišiel na skúšku. Mal by odísť 
s mužstvom na sústredenie 
do Turecka a potom sa uvidí,“ 
povedal hráčsky agent Erik 
Neuschl.
   To však nie sú všetky novin-
ky z Podbrezovej. „Podpísali 

sme zmluvu s chorvátskym stredopolia-
rom Stjepom Nijrem, ktorý k nám prišiel 
zo Znojma, kde sa mu skončila zmluva,“ 
informoval viceprezident FK ŽP Vratislav 
Greško.
   „Naopak, skúška dvoch Lotyšov, Liepu a 
Karklinša, sa u nás skončila. Jeden z nich 
sa ukázal v dobrom svetle, ale na jeho 
miesto máme hráča pod zmluvou,“ dodal 
Greško.


