Nemocnica v Brezne má nový holter
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Zázračná krabička vo veľkosti zápalkovej škatuľky

Zľava Ing. Ján Banas, Ing. Mária Sotáková, Ing. Dušan Guľáš, MUDr. Ľubomír Antalík, Ing. Jaroslav Mačejovský.
Foto: I. Kardhordová
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Holter je prístroj, ktorý slúži na
monitorovanie elektrickej aktivity srdca pacienta počas každodennej činnosti i počas spánku,
v priebehu dvadsaťštyri hodín.
Dlhodobý záznam je použitý na
diagnostikovanie porúch srdca
alebo v prípade krátkodobej poruchy vedomia vyšetrovaného.
Problémom však je, že nemocnice majú nedostatok takýchto prístrojov, a naopak, počet ľudí, ktorí
ho potrebujú, neustále stúpa. Nemocnica s poliklinikou (NsP, n.o.)
Brezno sa môže pochváliť novým,

moderným holterom, ktorý dostala ako dar od Nadácie Železiarne Podbrezová, Nadácie Miška
Sotáka a od spoločnosti Respect.
V spádovej oblasti Horehronia
je šesťdesiat tisíc ľudí, ktorí holter
potrebujú. V minulosti nemocnica
disponovala tromi takýmito zariadeniami, z toho dva sa v priebehu
používania pokazili, čo predlžovalo
čakaciu dobu na vyšetrenie pacientov. Vďaka podpore od oboch
nadácií a občianskeho združenia
sa doba čakania výrazne zníži.
V piatok, 2. marca, bol zástupcami
všetkých troch darcov nemocnici
odovzdaný holter, ktorý je jedným
z najmodernejších typov aké na

trhu k dispozícií
sú.
Riaditeľ NsP, n.
o., Brezno Ing.
Jaroslav Mačejovský v úvode
povedal: „Môžete mať krásnu
budovu a mať
k dispozícií odborníkov,
ale
keď nemáte s čím robiť, tak neurobíte nič. A toto platí dvojnásobne
v zdravotníctve. Ja sa veľmi teším,
že ešte stále existujú ľudia, ktorým
zdravie druhých nie je ľahostajné a
vedia robiť nezištné kroky. Vďaka
naším darcom sa môžeme posu-

Prezentovali sa novými procesmi pri zhodnocovaní kovového odpadu

Ocenenie pre ŽP EKO QELET
Zdroj: ŽP EKO QELET

V prvý marcový deň sa v Robotníckom dome v Banskej Bystrici uskutočnilo valné zhromaždenie Banskobystrickej regionálnej komory SOPK.
Počas verejnej časti prebehlo slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení súťaže „ZELENÝ

MERKÚR“. Súťaž vyhlásila Banskobystrická regionálna komora SOPK
v spolupráci so Slovenskou agentúrou
životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici. Vyhlasovatelia 1. ročníka
súťaže si dali ušľachtilý cieľ – zamerať
sa na podporu a zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v
súlade s prírodou a cieľmi udržateľ-

Ocenenie za účasť z rúk vyhlasovateľov súťaže prevzal Ing. Roman Veverka, predseda
Predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. Martin – tretí sprava

ného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo
spoločenským rozvojom a efektívnym
využívaním prírodných zdrojov.
Súťaž bola určená pre organizácie,
najmä pre malé a stredné podniky,
rozvíjajúce svoje hospodárske alebo
spoločenské aktivity v Banskobystrickom kraji, ktoré poskytujú výrobky
alebo služby. Súčasne využívajú postupy alebo technológie podporujúce
princípy obehového hospodárstva.
Hodnotiaca komisia dávala pri podaných projektoch dôraz na preukázateľné spĺňanie požiadaviek nad rámec všeobecne záväzných právnych
predpisov v oblasti ochrany životného
prostredia, s dôrazom na uplatňovanie obehovosti zdrojov. Medzi prihlásenými účastníkmi sme mali zastúpenie prostredníctvom našej dcérskej
spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. Martin,
ktorá sa v súťaži prezentovala novými
procesmi pri zhodnocovaní kovového
odpadu a starých vozidiel. Zavedením
inovatívnych postupov a technológií
sa našej dcérskej spoločnosti podarilo
zvýšiť účinnosť zhodnotenia odpadových frakcií z hlavného technologického procesu, za čo si prevzali ocenenie.

núť opäť o krok vpred a byť lepší
a špičkovejší.“ Za Nadáciu Miška
Sotáka dar odovzdávala jej správkyňa, Ing. Mária Sotáková: „Súčasťou šťastia v živote je samozrejme aj zdravie. A aby bolo zdravie
kompletné, srdiečko musí biť. Sme
veľmi radi, že tento prístroj pacientom pomôže“, ďalej pokračoval Ing. Dušan Guľáš: „Zdravie si
začíname vážiť vtedy, keď oň prichádzame. A keď nás už zrádza,
je dobré mať prístroje, ktoré sú čo
najmodernejšie, aby bola diagnostika ochorenia rýchlejšia.“ Nadáciu
Železiarne Podbrezová zastupoval
Ing. Ján Banas, člen jej dozornej
rady: „Správna rada Nadácie ŽP sa
rozhodla prispieť na tento prístroj
pretože nám záleží na zdraví všetkých ľudí na Horehroní. Myslíme
si, že tento prístroj im veľmi pomôže.“ Na záver proces fungovania
prístroja a jeho dôležitosť ozrejmil
MUDr. Ľubomír Antalík, kardiológ
breznianskej nemocnice: „Vďaka
novému prístroju pacienti už viac
nemusia dlho čakať na vyšetrenie.
Ide o 5 – zvodový
holter americkej
výroby, ktorý kontinuálne sníma
EKG a pacienti
ho môžu mať založený aj doma,
nemusia byť kvôli
tomu hospitalizovaní. Holter zbiera dáta, ktoré
my neskôr vyhodnotíme pomocou
programu v počítači. Presne vidíme, kde sa poruchy rytmu srdca
nachádzajú. Pre pacienta je holter
dôležitý aj z dlhodobého hľadiska,
pretože vieme porovnať a kontrolovať výsledky aj o mesiac či dva
neskôr, a tak skontrolovať či je
liečba účinná, prípadne ju môžeme
zmeniť.“
Ďalšou výhodou tohto holtera
je jeho veľkosť zápalkovej škatuľky,
čo určite pacienti veľmi ocenia.
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Z obsahu čísla
vyberáme:

Úspešný rok
v expedícii

Rok 2017 sa v expedícií určite zaradí
k úspešným rokom v histórii ŽP a.s.
V porovnaní vyexpedovaného množstva našich výrobkov a dosiahnutých
tržieb z ich predaja, sme dosiahli najlepšie výsledky za posledných päť rokov. Spolu sme naše výrobky expedovali do štyridsiatich štyroch štátov a
pribudli nám aj nové destinácie, ako
Indonézia, Brazília a Singapur.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 3. strane

Súťaž medzi
zmenami - oceliareň
Už siedmy rok prebieha súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú
zapojené pracovné kolektívy kategórie
„R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových
rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie
zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované
na vývesných tabuliach prevádzkarní.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 3. strane

Marec, mesiac knihy
Knihy obohacujú slovnú zásobu a zlepšujú vyjadrovacie schopnosti čitateľov.
Skvalitňujú myslenie a tým, že vyžadujú „ponorenie sa do deja“, môžu
tiež zlepšiť koncentráciu. Oddelenie
vedecko-technických a ekonomických
informácií odboru technického a investičného rozvoja poskytuje zamestnancom železiarní knižnično-informačné
služby z vlastných fondov, ale aj vonkajších informačných zdrojov.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 2. strane

Vydarené
majstrovstvá sveta
Športovci Oddielu biatlonu ŠK ŽP prichádzajú z Majstrovstiev sveta juniorov a kadetov v estónskej Otepää
(26. februára – 4. marca) pozitívne naladení. Súťažný harmonogram našich
štyroch zástupcov v kadetských kategóriách vo veku šestnásť až osemnásť
rokov pozostával z vytrvalostných pretekov, pretekov štafiet, rýchlostných
pretekov a stíhacích pretekov.
ŠK ŽP

čítajte na 8. strane

Víťaz tretieho kola čitateľskej súťaže

Vyžrebovali sme víťaza tretieho kola čitateľskej súťaže venovanej 180. výročiu našej dychovej hudby. Žrebovali sme z úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že kapelník, ktorý viedol dychovú hudbu od roku 1892 sa volal Antonín Kříž. Cenu do súťaže venovala Ing. Anna Kováčová, riaditeľka Zaninoni
Slovakia, s.r.o., a šťastena sa usmiala na Katarínu Malú z odboru riadenia
kvality. Výherkyni blahoželáme. Cenu si môže prísť prevziať do redakcie (t.č.
645/2711, resp. 2714).
Foto: A. Nociarová
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Pomôžme tým,
ktorí to
potrebujú
Využite aj tento rok možnosť darovať dve percentá svojej dane
Nadácii Železiarne Podbrezová
alebo Nadácii Miška Sotáka.
Obidve sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, organizovanie
rôznych podujatí v oblastiach
sociálnej sféry, zdravotníctva,
kultúry, vzdelávania a športu.
Podporujú región, pomáhajú
chorým a postihnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký údel,
horehronským deťom a mládeži
pri vzdelávaní a pri športe, občianskym združeniam pri zachovaní kultúrnych hodnôt alebo
pri ochrane životného prostredia. O pomoc môže požiadať
každý, kto ju potrebuje. Ak sa
rozhodnete pre podporu týchto
nadácií, vaše peniaze sa dostanú do správnych rúk. Ďakujeme
všetkým darcom, ktorí doteraz
prispeli svojím percentom dane
a veríme, že sa ich okruh rozšíri.

Ako poukázať
dve percentá
dane?
Ak vám vykoná ročné zúčtovanie
dane zo závislej činnosti zamestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť
Vyhlásenie o poukázaní dvoch
percent dane z príjmu do 30.
apríla 2017 daňovému úradu v
mieste svojho trvalého bydliska.
Spolu s Vyhlásením doložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa,
že vaša daň, vyplývajúca z ročného zúčtovania, bola odvedená
daňovému úradu. V prípade, že
si podávate daňové priznanie samostatne, uvediete ako prijímateľa dvoch percent dane Nadáciu
ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

www.podbrezovan.sk

Marec – mesiac knihy
ciu. Rozvíjajú fantáziu
i tvorivosť a sú podnetné – nútia čitateľa
rozmýšľať, polemizovať, hľadať odpovede
a utvoriť si vlastné
názory a spôsoby riešenia životných situácií. Slúžia ako jedna
z foriem pasívneho
oddychu, relaxu a odstránenia stresu.
Oddelenie vedeckotechnických a ekonomických informácií
odboru technického
a investičného rozvoja poskytuje zamestnancom
železiarní
knižnično-informačné služby z vlastných
fondov, ale aj vonkajších informačných
Foto: I. Kardhordová zdrojov.
Viac nám ohľadom
takzvanej technickej knižnice poT. Kubej
vedala Ing. Zuzana Kováčová:
noviny@zelpo.sk
Aký je rozsah vašich služieb?
Marec sa spája nielen s príchodom
- Naše oddelenie poskytuje komjari, ale je aj mesiacom knihy. Keď pletné služby v oblasti zabezpečosa pozrieme do histórie, tento me- vania odbornej literatúry (knihy,
siac sa viaže k ľudovému básniko- časopisy, odborné príručky) a pre-

Ema MIČEJOVÁ

Mária ŠTULRAJTEROVÁ

vi, zberateľovi ľudových piesní a
potulnému predavačovi Matejovi
Hrebendovi, ktorý sa v marci narodil aj zomrel. Šíril osvetu a vzdelanosť, knihy pre neho znamenali
všetko. Marec ako mesiac knihy
oslavujeme na jeho počesť od roku
1955.
Knihy obohacujú slovnú zásobu
a zlepšujú vyjadrovacie schopnosti čitateľov. Skvalitňujú myslenie a
tým, že vyžadujú „ponorenie sa do
deja“, môžu tiež zlepšiť koncentráI. Majerčíková, V. Homola

Názov organizácie: Nadácia
Železiarne Podbrezová
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Právna forma: nadácia
IČO: 37818481

Nadácia Miška Sotáka
Názov organizácie: Nadácia
Miška Sotáka
Sídlo: Kukučínova 24, 977 01
Brezno
Právna forma: nadácia
IČO: 37828738

Ďakujeme
Úprimne ďakujeme Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi
Predstavenstva ŽP a Ing. Marianovi Kurčíkovi, podpredsedovi Predstavenstva ŽP, za neoceniteľnú pomoc. Len vďaka
vašej iniciatíve bola urýchlene
zabezpečená akútna zdravotná
pomoc pre našu mamu Elenu
Cabanovú.
Rodina Cabanová

V dňoch 13. – 14. februára sa v dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky konala medzinárodná konferencia a výstava s názvom „Oživovanie hradov“, ktorá sa venovala
nielen obnove hradov, ale aj ich potenciálu využitia do budúcnosti.
V prvý deň bolo prostredníctvom
viacerých zaujímavých príspevkov
hodnotených šesť rokov stabilizácie a
obnovy torzálne zachovanej architektúry (hradných zrúcanín) s pomocou
nezamestnaných, a pätnásť rokov systematickej práce dobrovoľných združení, ktoré pracujú na obnove hradov
Hrušov, Tematín, Revište, Jasov a Považského hradu. V popoludňajšom
bloku bola rozoberaná problematika
výskumu, metodiky a projektovania
obnovy hradnej architektúry. Obnova
hradov je špecifická záležitosť a vyžaduje si skúsený prístup všetkých
účastníkov, ktorí do tohto procesu
vstupujú. Prípravu obnovy hradov, zameranie a pamiatkové výskumy, nie je
možné realizovať v predstihu. Problémami častokrát bývajú neprístupnosť,
potreba lešenia, odstraňovanie sutín
alebo závalov, a preto sú častokrát
obnovy poznamenané úpravou alebo
zmenou projektovej dokumentácie,

Ing. Viera DUBCOVÁ

Dušan ČECH

klady. Osemdesiat percent práce
oddelenia tvorí spracovanie technicko-technologickej dokumentácie (TTD) a samostatná agenda v
rámci noriem. Všetky informácie
ohľadom noriem, TTD, časopisov a
odborných kníh môžete získať v oddelení vedecko-technických a ekonomických informácií.
Pribudli v minulom roku do knižnice nové tituly?
- V roku 2017 bolo revidovaných
158 dokumentov z technicko-tech-

nologickej dokumentácie, zakúpených šesťdesiatštyri nových vydaní
noriem a nového súboru noriem
ASME SA E2017. Pre pravidelnú distribúciu do jednotlivých prevádzkární a odborných útvarov bolo
zabezpečených tridsaťosem odborných časopisov a štyri odborné príručky s aktualizáciami.
Ako môžu záujemcovia – zamestnanci Železiarní Podbrezová využiť
vaše výpožičné služby?
- K dispozícii sme každý pracovný deň od 7.30 do 15.30 hod. Požiadavky môžu záujemcovia zaslať
mailom na adresu kovacova.zuzana@zelpo.sk alebo kudelkova.stela@zelpo.sk, respektíve zavolať na
klapku číslo 5640 alebo 5642.
Opýtali sme sa našich spolupracovníkov a žiačok SG ŽP, aký majú
vzťah ku knihám a čo naposledy
čítali:
Ema MIČEJOVÁ, SG ŽP, žiačka
- Mám veľmi dobrý vzťah ku knihám a momentálne čítam knihu od
Stephena Kinga. Je to veľmi zaujímavá kniha, aj keď osobne nie
som veľmi na hororové žánre. Túto
knihu som si však chcela prečítať,
pretože ma zaujala. Čítam väčšinou
fantastické a romantické žánre, čí-

Ing. Michal KÁN

Aurel STARKE

tam dosť. Teraz som prečítala asi
desať kníh a baví ma to.
Mária ŠTULRAJTEROVÁ, SG ŽP,
žiačka
- Ja čítam veľmi rada a mám veľmi
dobrý vzťah ku knihám. Naposledy som prečítala detektívku Smäd,
ktorú napísal Jo Nesbo. Mám veľmi
rada predovšetkým detektívky. Čítam veľmi veľa, za mesiac prečítam
tak tri, štyri knihy.
Ing. Viera DUBCOVÁ, Pp
- V poslednom čase čítam najmä

OŽIVOVANIE HRADOV
a samozrejme, aj rozpočtu. Projektová príprava si vyžaduje komplexný
pohľad architekta, ktorý zohľadní
reálnosť projektu, výsledný cieľ, koncepciu a metodiku prístupu vzhľadom
na trvalú udržateľnosť a budúceho
užívateľa.
Ako je možné vyjadriť jedinečnosť
každého hradu iba „cenníkovou“ cenou?
Pri súčasnej schéme grantových systémov je nutné v krátkodobom predstihu etapovite pripravovať realizačný
projekt obnovy, ktorý slúži na výber
dodávateľa diela. Popredná architektka Magdalena Janovská, ktorá má za
sebou realizáciu viacerých pamiatkových obnov na Spiši, preto verejne kritizovala výber dodávateľov na základe
jediného kritéria – najnižšej ceny. Stáva sa u nás bežnou praxou, že realizátor obnovy si v procese výberového
konania ani nepríde osobne pozrieť
pamiatku a do súťaže ide s najnižšou
ponukou, pretože vie, že rôznymi dodatkami vysúťaženú cenu niekoľkokrát
navýši. Podobné metodické otázky
predostrel aj príspevok zameraný na
obnovu hradu Krásna Hôrka. Po požiari hradu sa plánuje jeho najvhodnejšia

krátke anglické knihy, pretože lektorka z angličtiny nám odporúča
čítať v tomto cudzom jazyku, takže
prečítala som Annu zo zeleného
domu v angličtine. Knihy milujem,
nakúpila som si ich veľmi veľa, každé Vianoce si kúpim aspoň päť kníh,
ktoré si potom odkladám a vravím
si, že keď budem na dôchodku a budem mať viac času, tak budem čítať
viac.
Dušan ČECH, Gork
- Čítam predovšetkým technickú literatúru, zaujímam sa hlavne
o elektrotechniku, čiže sú to skôr
odborné knihy. Vo všeobecnosti
mám rád knihy. Rád si pozerám aj
rôzne encyklopédie, napríklad Atlas
húb.
Ing. Michal KÁN, ŽP VVC
- Naposledy som čítal Steva Jobsa,
to bola výborná kniha, ktorá zanechala vo mne celkom dobrý zážitok.
A čítam dosť aj detské knihy, keďže
mám malého syna, čítam mu. Ku
knihám mám skôr kladný vzťah, aj
keď si myslím, že človek v dnešnej
dobe číta viac na internete.
Aurel STARKE, Td
- Knihy sú dôležité, treba ich čítať
a vzdelávať sa. Knihu nikto nenahradí a nikto nevymaže, ako čierno-

prezentácia a ako jeden z najaktuálnejších problémov sa ukazujú v súčasnosti platné normy (požiarne, statické,
bezpečnostné a podobne), ktorých
aplikácia je jedným z najvýznamnejších faktorov. Tieto normy priamo zasahujú do hmotnej podstaty
pamiatok, a drasticky menia
ich charakter.Ako príklad
môžeme uviesť zábradlia,
predpísané výšky dverí, žlto
– čierne označenia schodov a
iné. S podobnými problémami sme sa v minulosti zaoberali aj pri
obnove hradu Ľupča, ale prezieravým
a kultivovaným spôsobom sme ich vyriešili.
Hrad Ľupča ako príklad
Druhý deň konferencie bol zameraný
na najlepšie príklady riešenia problémov pri údržbe, obnove, využívaní
a manažovaní hradov. Jeden z prínosných referátov sa týkal obnovy horného nádvoria hradu Ľupča. Zámer tejto obnovy bol podopretý dôkladnou
predchádzajúcou prípravou vo forme
výskumov a stavebných projektov.
Napriek tomu sa pri realizácii ukázalo, že vôbec nešlo o jednoduchú záležitosť. Nepredvídateľnosť okolností

JUDr. Martin VAŠAŠ

biela fotografia nevymizne, tak ani
kniha nevymizne. Naposledy som
čítal nejakú knihu o Hronci, na názov si už presne nespomeniem.
JUDr. Martin VAŠAŠ, Gp
- Ku knihám mám veľmi pozitívny
vzťah. Počas voľných chvíľ čítam okrem nejakých tých publikácií, hlavne právnych, samozrejme, aj beletriu. Môj obľúbený autor je Stephen
King a posledná knihu, ktorú som
od neho čítal, sa volá To.

súvisiacich s obnovou pamiatok, so
zložitým stavebným vývojom a dopad
takýchto situácií na obnovu, či už z
finančného zabezpečenia alebo časového harmonogramu, zaujal viacerých
zúčastnených. Zároveň boli v tomto
príspevku predstavené aj konkrétne
výsledky archeologického výskumu,
ktoré mali vplyv na výsledok samotnej
obnovy.
Posledný okruh tém bol
zameraný na využitie hradov
v súčasnosti a ich potenciál
do budúcnosti. V rámci tejto
časti vystúpili medzinárodné
vedecké špičky v oblasti hradológie. Docent Jozef Štulc predstavil
české hrady a zámky ako špecifický typ
kultúrnych zariadení. Doktor Martin
Krenn ozrejmil tému oživovania hradov v dolnom Rakúsku a doktor István
Feld sa zameral na nepodarené historické rekonštrukcie alebo tzv. „pseudohrady“ nielen v Maďarsku. Celá
konferencia zúčastneným priniesla
množstvo podnetov na inovácie, kreácie a vízie pre efektívne využívanie
kultúrnych pamiatok. Pre správu hradu Ľupča sa stalo najviac inšpiratívnym
využitie digitalizácie v procese prezentácie, databanka hradov EBIDAT a forma expozícií na hradoch v Bojniciach,
Trenčíne alebo Ľubovni.
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Foto: A. Nociarová

Súťaž medzi zmenami – oceliareň

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Už siedmy rok prebieha v akciovej
spoločnosti Železiarne Podbrezová
súťaž medzi pracovnými zmenami
vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie
„R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a
odboru riadenia kvality. Kritériá
súťaže sú zamerané na kvalitu,
výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci
a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných

Už štvrtýkrát zvíťazila zmena A
tabuliach prevádzkarní.
Ako každý rok, aj teraz
vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých
prevádzkarní.
O priebehu súťaže v oceliarni nás informoval Ing.
Juraj Havran, vedúci výroby:
Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2017?
- Priebeh súťaže bol minulý rok
z hľadiska výroby stabilizovaný.
Prijatie väčšieho počtu nových

zamestnancov v májovej
zmene pracovného režimu
z trojzmenného na nepretržitý, čiastočne ovplyvnilo výsledky súťaže medzi
zmenami.
Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo
pribudli v minulom roku
nové hodnotiace prvky?
- Kritériá vyhodnocovania súťaže
sme čiastočne zmenili, sprísnením
niektorých limitov, hlavne spotreby
elektrickej energie na EAF a pred-

S Ing. Ingrid NÁGELOVOU, vedúcou odboru expedície a obchodnej administratívy

„Dosiahli sme najlepšie výsledky
za posledných päť rokov“

ne narastú skladové zásoby. Obzvlášť pre našich
Aký bol pre expedíciu uplynulý zákazníkov zo západnej
Európy, ktorí v auguste zarok?
- Rok 2017 sa určite zaradí k úspeš- tvárajú svoje sklady na tri
ným rokom v histórii ŽP a.s. V po- až štyri týždne. Následkom
rovnaní vyexpedovaného množstva vysokého realizovaného
našich výrobkov a dosiahnutých objemu bezšvíkových rúr
tržieb z ich predaja, sme dosiahli a expedície obmedzenej
najlepšie výsledky za posledných na štyridsaťštyri percent mesačnej
päť rokov. Predaj bezšvíkových rúr výroby, sme na začiatku septembra
medziročne narástol o pätnásť per- minulého roka dosiahli rekordný
nárast skladových
cent. Najviac bezDopyt po našich vý- zásob. Vo valcovašvíkových rúr sme
expedovali
do robkoch na svetových tr- ných rúrach sme
Poľska, Talianska a hoch je stále vysoký a pre- prekročili hranicu
Českej republiky. to verím, že sa nám bude kritických 9 000
V predaji kontinu- dariť aj v ďalších mesia- ton a v presných
rúrach 4 100 ton.
álne odlievaných
coch tohto roka.
Dnes sa pohybuoceľových blokov
jeme na úrovni
sme zaznamenali
medziročný nárast o takmer dvad- 6 000 ton valcovaných a 3 100 ton
saťjeden percent. Rovnako ako v presných rúr. Najmä vo valcovaných
roku 2016, sme najviac kontinuálne rúrach je pokles skladových zásob
odlievaných oceľových blokov do- naozaj markantný.
dali našim nemeckým zákazníkom. Ako ste odštartovali nový rok a aké
V predaji rúrových navarovacích sú vaše hlavné ciele do budúcnosoblúkov sa nám najviac darilo na ti?
- Nový rok
poľskom a nemeckom trhu.
odštarSpolu sme naše výrobky expedo- sme
veľmi
vali do štyridsiatich štyroch štátov. tovali
dobre.
Dopyt
V porovnaní s rokom 2016 sme najväčší nárast expedície zaznamenali po našich výdo Lotyšska, Bieloruska, Egypta, robkoch na sveVeľkej Británie a Švédska.Pribudli tových trhoch
nám aj nové destinácie ako Indoné- je stále vysoký
a preto verím,
zia, Brazília a Singapur.
V ostatnom rozhovore pre Pod- že sa nám bude
brezovan, v októbri, ste uviedli, že dariť aj v ďalnajväčšie ťažkosti vám robia prepl- ších mesiacoch
roka.
nené sklady. Podarilo sa vám znížiť tohto
V
našej
práci
je
objem skladových zásob?
aby
podstatné,
- V letnom období nám každoročP. Motyčková
noviny@zelpo.sk

sme dokázali expedíciu
zabezpečovať v súlade
s mesačnými realizovanými objemami našich
výrobkov. Každý nesúlad
znamená nárast skladových zásob, výpadok v tržbách za predané výrobky,
zhoršenie podmienok na
nakládku kamiónov a tým predĺženie doby ich nakládky. Kritická
situácia v expedícii v septembri
minulého roka nám ukázala, že
je potrebné navýšiť kapacity na
zaskladnenie hotových rúr v automatizovaných skladoch. V lete
by mal byť sprevádzkovaný nový
automatizovaný sklad v hale bývalej zvarovne veľkých priemerov.
Vzhľadom k tomu, že nakládka
kamiónov v areáli starého závodu
nie je úplne ideálna, našim hlavným cieľom je, aby sme ju logisticky zvládli zabezpečiť tak, aby dopravcovia odchádzali po nakládke
v ŽP a.s. na cestu k našim zákazníkom spokojní.

váhy.
Čo najviac ovplyvňovalo priebeh
súťaže?
- Zmeny pracovného režimu
a zmena zloženia kolektívov jednotlivých pracovných zmien najviac
ovplyvňuje priebeh súťaže medzi
zmenami, čo následne vplýva aj na
ich dosahované výsledky. V poslednej dobe sa však zvýšila fluktuácia
zamestnancov, pociťujeme aj nedostatok kvalifikovaných ľudí.
Predstavíte nám víťazný kolektív
za rok 2017?

- Víťazom súťaže medzi zmenamije už po štvrtýkrát po sebe
zmena A, pod vedením majstra
Igora Greguša. Poďakovanie za
odvedenú prácu v minulom roku
určite patrí všetkým zamestnancom oceliarne, keďže ani ostatné
zmeny za víťaznou výsledkami veľmi nezaostávali.
Čo pripravujete a čím prekvapíte
súťažiacich v tomto roku?
- Kritériá hodnotenia súťaže sa
stanovujú na začiatku roka, v priebehu roka sa ich snažíme nemeniť.
Pre tento rok sú už dané a v porovnaní s minulým rokom sú mierne
sprísnené.

P r á v n y o d b o r – r e fe r át o r g a n i z á c i e
a v n ú to r n e j l e g i s l at í v y

INFORMUJE
Ing. Soňa Roštárová

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení
vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto
je nevyhnutné, aby bola vždy platná a
aktuálna.
Zoznam platnej riadiacej dokumentá-

cie je vydaný ako dokument D-05/2018
Vestník – Individuálne riadiace akty,
informačné akty a organizačné normy
a zároveň je zverejnený v elektronickej
forme na nižšie uvedenej adrese.
V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy,
informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci.

Vo februári boli zverejnené organizačné normy:
Smernica S-017/2017
Verejné obstarávanie - postup pri zadávaní zákaziek
revízia 0, zmena I
Smernica S-284/2013
Činnosť oddelenia defektoskopie odboru riadenia
revízia 3, zmena III
a zabezpečenia kvality
Smernica S-323/2018
Zabezpečenie objektov v čase pracovného voľna
revízia 4, zmena 0
Smernica S-326/2016
Systém spolupráce so stredným i a vysokými školarevízia 5, zmena III
mi pri zabezpečovaní odbornej praxe, záverečných
prác študentov a získavaní absolventov
Smernica S-411/2017
Konkurz a reštrukturalizácia
revízia 3, zmena I
Smernica S-421/2007
Reklamačné konanie
revízia 1, zmena III
Smernica S-431/2017
Systém kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdrarevízia 2, zmena I
via pri práci a kontrolnej činnosti SEM
Smernica S-439/2015
Technicko-technologická dokumentácia
revízia 3, zmena II
Smernica S-464/2016
Nebezpečné udalosti v Železiarňach Podbrezová
revízia 0, zmena II
a.s.
Pokyn PO-189/2018
Harmonogram nástupu zamestnancov do stravovarevízia 4, zmena 0
cích zariadení
ŽP-Gastroservis, s.r.o.
Pokyn PO-219/2018
Rozsah a veľkosť výberu vzoriek pre výrobkové
revízia 1, zmena 0
audity
Pokyn PO-220/2018
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri ručnej manipulácii
revízia 2, zmena 0
s bremenami a ručnými vozíkmi
Vo februári boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho
riaditeľa ŽP a.s.:
Rozhodnutie č. 04/2018 Dodržiavanie pracovného režimu vo všetkých prevádzkarňach a odborných útvaroch ŽP a.s.
Opatrenie č. 02/2018
Systémy environmentálneho manažérstva podľa
ISO 14001 a riadenia bezpečnosti práce podľa STN
OHSAS 18001 na rok 2018 v ŽP a.s.

Ilustračné foto: I. Kardhordová

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované, a všetkým zamestnancom
dostupné, na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad
vnútropodnikových noriem na adrese:
http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm
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Uniformy vymenili z a t e pl á k y

P. Motyčková + foto
noviny@zelpo.sk

Školské uniformy vo všeobecnosti
pôsobia veľmi vkusne, elegantne,

eliminujú rozdiely medzi žiakmi
a v neposlednom rade, nemusia
každý deň rozmýšľať čo „na seba“.
Hoci majú veľmi veľa výhod, nevyrovnajú sa najpohodlnejšiemu

oblečeniu na svete – teplákom.
A práve do nich sa posledný februárový deň obliekli aj žiaci našich škôl. Raz v mesiaci majú totiž
možnosť vymeniť uniformu za tematické oblečenie. Takéto dni sú
pre žiakov nielen odľahčujúce, ale
vplývajú aj na rozvoj ich kreativity
a zvyšujú koncentrovanosť na hodinách.
Po dni masiek, vianočnom či
pyžamovom prišiel na rad aj teplákový. „S týmto nápadom prišli žiaci oboch škôl. Na zasadnutí
Žiackej školskej rady sa dohodnú,
aká téma bude nasledujúci mesiac a potom to ide na schválenie
vedeniu školy. Zatiaľ sme problém
nemali a dni nám vždy pekne vyšli.
Samozrejme, najviac sa tešia žiaci,

Foto: J. Čief

ale krok sa snažia držať aj učitelia.
Chceme, aby takéto dni boli pravidelné a do budúcnosti plánujeme

napríklad aj rifľový“, uviedla koordinátorka žiackej rady Mgr. Jana
Hudíková.

Vy b oj ova n ý postup
Ing. Miriam Pindiaková

Chlapci z našej SSOŠH po víťazstvách v okresnom a regionálnom kole urobili aj posledný
úspešný krôčik. Vybojovali si, a to doslova, víťazstvo aj v krajskom kole žiakov stredných škôl
vo futsale, čo im zaručilo postup na Majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia
27. – 28. marca 2018 v Bratislave. Krajské kolo
sa konalo 27. februára 2018 v športovej hale
v Detve. Zúčastnilo sa ho šesť stredných škôl:
Spojená škola Kremnička, SOŠ drevárska Zvolen, SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, SPŠ stavebná Lučenec, SSOŠ technická Žiar nad Hronom a
SSOŠH ŽP.
Po víťazstve nad Lučencom (1:0) a remíze
so SPŠJM Banská Bystrica sme postúpili do se-

mifinále. V ňom sme porazili Kremničku 4:2 a
vo finále nás opäť čakal zápas so SPŠJM Banská
Bystrica. V zápase, kde sa bojovalo o každú loptu, každý centimeter priestoru, o každú výhodnú pozíciu na strelenie gólu, chlapci preukázali
húževnatosť, odhodlanie a najmä bojovnosť.
Zápas rozhodol v poslednej minúte v náš prospech Matúš Jurášek. Upravil dovtedy remízový
stav na konečných 2:1.
Poďakovanie patrí všetkým chlapcom, vedeniu SSOŠH ŽP, manažérom FK ŽP za ústretovosť
a v nemalej miere aj trénerovi Marcelovi Turňovi za vynikajúce „koučovanie“ chlapcov. Ďakujeme, blahoželáme a držíme päste, aby aj majstrovstvá Slovenska vo futsale žiakov stredných
škôl skončili pre nás rovnako úspešne.

Čitateľská súťaž * čitateľská súťaž * čitateľská súťaž * čitateľská súťaž

Stoosemdesiate výročie našej dychovky
Z archívnych podkladov spracoval
T. Kubej

Tomáš Sklenárik siahal na medailu z majstrovstiev sveta

Sklenárik piaty na
majstrovstvách sveta
Peter Kazár

Na biatlonových Majstrovstvách
sveta juniorov a kadetov v estónskom
stredisku Otepää obsadil Tomáš Sklenárik v pondelok, 26. februára, výborné piate miesto vo vytrvalostných
pretekoch. V mrazivom pobaltskom
počasí sa súťaže zúčastnilo 92 najlepších kadetov vo veku šestnásť až
osemnásť rokov z tridsiatich krajín sveta. Kľúčom k úspechu bol trinásty najrýchlejší bežecký čas a tretí najrýchlejší
strelecký čas, s vysokou presnosťou a
bilanciou osemnásť zásahov z dvadsiatich terčov. T. Sklenárik sa výsledkom
zaradil do štatistiky najúspešnejších
slovenských mládežníkov poslednej
dekády. Napodobnil starších kolegov
a súčasných olympionikov Šimona
Bartka, ktorý obsadil piate miesto v
roku 2014 a priblížil sa ku štvrtému
miestu Paulíny Fialkovej z roku 2013.
Hodnotné biatlonové výsledky
podbrezovských mládežníkov v po-

slednom období sú naviazané na
nadštandardné podmienky našich
športovcov a študentov. Previazanosť školskej a športovej prípravy
žiakov Súkromného gymnázia ŽP
a Športového klubu ŽP umožňujú
mládežníkom získať kvalitné a plnohodnotné vzdelanie bez obmedzení v športovej činnosti. MS prebiehali od 26. februára do 4. marca
a do slovenských reprezentačných
družstiev kadetov sa z celkového
počtu sedem, kvalifikovalo až päť
žiakov SG ŽP: Z. Remeňová, M. Remeňová, T. Sklenárik, L. Ottinger a
V. Haidelmeierová, z ktorých prví
štyria menovaní sú aj členovia ŠK
ŽP. Kompletný výsledkový servis
z MS prinášame na ôsmej strane.
Poďakovanie za podporu mládežníckeho športu, bez ktorej by sme
podobné výsledky určite nedosiahli,
patri najmä spoločnosti Železiarne
Podbrezová, Športovému klubu ŽP a
Súkromnému gymnáziu ŽP.

V rokoch 1917 – 1918 sa opakovane hybnou silou národného prebudenia v obvode erárnych železiarní stali robotníci, ktorí sa hlásili
so slovenským divadlom. Odohrali
niekoľko úspešných predstavení. V
Ľubietovej divadelné predstavenie
naštudoval robotník železiarní J.
Lacko, v Hronci zasa prišlo na predstavenie toľko ľudí, že nestačilo ani
opakovanie predstavenia. V Lopeji
postupne naštudovali päť divadelných hier, ktoré pre mimoriadny
záujem uviedli na farskom dvore.
Štátny aparát i správa železiarní
sa snažili zbrzdiť kultúrne snahy,
odmietali poskytnúť sálu i hudbu
a prinútili organizátorov pred každým slovenským predstavením
odohrať najprv maďarskú jednoaktovku. Hudba začiatkom decembra
roku 1918 samostatne vystúpila na
mnohotisícovom ľudovom zhromaždení v Radvani, kde zaznela
prísaha oslobodeného ľudu pri
Sládkovičovom hrobe. Po rozpade
monarchie a vznikom Československej republiky nastal obrovský zlom
v kultúrnom i hudobnom živote.
Do Podbrezovej prišli českí technici
a úradníci, často z väčších centier,
ktorí mali zmysel pre náročnejšiu
kultúru – hudbu, divadlo, spev. Aj
v pôvodnej hudbe boli takmer dve
tretiny českých muzikantov. Mali
hudobné vzdelanie, čo pôvodným
domácim hudobníkom chýbalo.
Prvým povojnovým kapelníkom
bol Chvapil. Od januára 1922 bol

vymenovaný za nového kapelníka Karol
Hübner a od
marca 1923
mal
Václav Prokop
na starosti vedenie
dychovej
hudby pri
pochodoch. Hübner mal opernú
a symfonickú prax, preto sa venoval koncertnej činnosti. Prokop
mal viac skúseností a praxe vo
vojenskej hudbe. Podbrezovské
železiarne mali odrazu tri dychové
hudby a jedno koncertné teleso.
V Tisovci bola dychová hudba od
roku 1892, druhá bola v Podbrezovej a tretia sa čoskoro utvorila v
Hronci, nakoľko Hrončania ťažko
znášali, že pôvodná hudba sa kedysi odsťahovala do Podbrezovej.

Otázka č. 4:
Kto viedol začiatkom dvadsiatych rokov minulého storočia
dychovú hudbu pri pochodoch?
Správne odpovede posielajte
do redakcie Podbrezovan do
desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovať budeme v každom čísle.

Dychová hudba vo vojenských uniformách v roku 1917

STRANA 5

www.podbrezovan.sk

Predvádzacie vozidlá ihneď k odberu:
ŠKODA Superb 2,0 TDI 140 kW Business 6 AP - predvádzacie vozidlo 4.100 km
41.651 €

36.720 €

ŠKODA Octavia 1,5 TSI 110 kW Style 6 MP - predvádzacie vozidlo 4.600 km

23.297 €

20.000 €

zimné komplety + servisný balík BASIC 5rokov/75 000 km ZDARMA
ŠKODA Fabia Combi 1,0 TSI 81 kW Style 6 MP - predvádzacie vozidlo 1.500 km

14.692 €

13.500 €

zimné komplety + servisný balík BASIC 5rokov/75 000 km ZDARMA
Bližšie informácie k modelom ŠKODA a možnostiam financovania vám poskytnú
predajcovia AUTOSLOVÁK, s.r.o.
Ing. Jaroslava GÁLFFYOVÁ 0915 995 400, Ing. Ján MACHYNIAK 0908 916 792
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Vieme, čo kupujeme? Naučme sa správne
čítať etikety na potravinách
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Jedálny lístok
12. – 18. 3. 2018
Pondelok
Polievky: furmanská, bryndzová so
strúhaným cestom, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa,
kompót ● Bravčový rezeň s nivou
a šampiňónmi, zemiaky, uhorka ●
Držky na diabolský spôsob, knedľa
● Šalát lahôdkový zelerový, pečivo
● Ryžový nákyp ● Langoše s kečupom ● Bageta moravská ● Ovocný
balíček.
Utorok
Polievky: údeninová, paradajková,
pečivo.
● Morčacie prsia na čínsky spôsob, ryža, šalát ● Hovädzie dusené,
chrenová omáčka, knedľa ● Važecká pochúťka, zemiakové placky
● Šalát mrkvový s marhuľami ●
Zapekaná brokolica s tofu ● Buchty na pare s lekvárom, kakaová
posýpka, kakao ● Bageta syrová ●
Mliečny balíček.
Streda
Polievky: morčacia, rascová s vajcom, pečivo.
● Vyprážaný syr so šunkou, zemiaky, tatárska omáčka ● Bravčové stehno záhradnícke, slovenská
ryža, šalát ● Lasagne mäsové ● Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom,
pečivo ● Kuracie prsia s brokolicou
a mandľami, zeleninová obloha ●
Škoricové osie hniezda, kakao ●
Bageta Apetito ● Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: fazuľová kyslá, mrkvová s
pórom, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa
● Kuracie prsia s horčicou, ryža, šalát ● Zemiakovo-bryndzové pirohy
so slaninou ● Parížsky šalát, pečivo
● Zapekaný bravčový rezeň so syrom, zeleninová obloha ● Muffiny
s čokoládou, kakao ● Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka,
pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ●
Husárska roláda, zemiaky, šalát ●
Restovaná kačacia pečeň, hrášková
ryža, cvikla ● Pikantný syrový šalát,
pečivo ● Treska na masle, dusená
zelenina ● Pečené buchty so slivkovým lekvárom, kakao ● Bageta s
kuracím mäsom ● Ovocný balíček.
Sobota
Polievka: držková, pečivo.
● Bravčový rezeň sikulský, knedľa
● Hovädzie mäso na korení, ryža,
uhorka ● Bageta s pikantným mäsom.
Nedeľa
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Hovädzia roštenka na slanine,
zemiaky, uhorka ● Kuracie prsia na
paprike, cestovina ● Bageta moravská.

V dnešnej dobe, keď na pultoch
v obchodoch nájdeme tisícky produktov, je orientácia v nich hotová „značkoveda“. Niekedy ani tak
nejde o orientáciu ako o to, že
častokrát ani nerozumieme tomu,
čo je na etikete napísané. Ktoré informácie sú pre nás dôležité a ako
si správne vybrať? Či tomu veríte
alebo nie, správna voľba potravín
rozhoduje aj o tom, ako často budeme navštevovať lekára.
Priemerný supermarket na Slovensku má na svojich pultoch vyše
štyridsať tisíc produktov z rôznych
kútov sveta. Hoci bolo Slovensko
v minulosti poznačené viacerými kauzami o nekvalite potravín
z cudzích krajín, stále sa minimálne zaujímame o to, čo kupujeme.
Nedávny prieskum Združenia pre
zdravie a výživu ukázal, že iba pätina Slovákov sa čiastočne zaujíma
o to, čo kupuje a pozerá iba takzvané „éčka“ a dátum spotreby. Čo je
pre kupujúcich veľmi dôležité, je
samozrejme aj cena produktu. Nemusí však byť pravidlom, že drahší
výrobok je kvalitnejší, takisto ako
to, že lacnejší má menej výživových
hodnôt. Na etikete si treba všímať
predovšetkým informácie o zložení
výrobku, tabuľku výživových hodnôt a pôvod produktu. Ak sa správne naučíme čítať obsah chemických prísad, môžeme sa vyhnúť aj
možným zdravotným problémom.
Všade samé „éčka“
Účelom konzervantov je predĺžiť
životnosť potravín. Rôzne farbivá,
ochucovadlá a emulgátory sú však
pre náš organizmus cudzorodé
látky a dokážu oslabiť prirodzenú
očistnú schopnosť nášho tela, a tak
ho zaťažiť toxickými usadeninami. To niekedy spôsobuje bolesti
hlavy, únavu, prispieva k stresu
alebo v horších prípadoch má za
následok alergiu, astmu, alebo iné
ochorenia. Každý výrobca je povinný uvádzať na obaloch všetky
použité aditíva, „éčka“. Dobrou
správou je, že čoraz častejšie vidíme na obaloch písané „neobsahuje
umelé farbivá“ alebo „bez umelých
prísad“. Dokonca sa do mnohých
pridávajú bezpečné, prírodné antioxidanty, ako je kyselina citrónová
alebo kyselina askorbová (vitamín
C, askorbany E 300-304). Tou zlou

je, že ešte stále je dosť výrobkov,
ktoré obsahujú škodlivé syntetické
látky. Napríklad butylhydroxyanizol
(BHA) sa používa na ochranu a dlhšiu trvanlivosť niektorých potravín,
ako sú obilniny, žuvačky a zemiakové lupienky. Pridáva sa aj do gumových a ropných produktov a to už
neznie najlepšie. Podľa Národného
inštitútu zdravia je BHA karcinogén, ktorý poškodzuje žalúdok. Butylhydroxytoluen (BHT) je podobný
BHA a používa sa v olejoch, ryži, ži-

vočíšnych tukov, ale aj v kozmetike.
Môže vyvolať silnú alergiu a kožný
ekzém.
Do mäsových výrobkov, ako sú
párky, šunka a klobása, sú často
pridávané dusitany a dusičňany (E
249-252). V tele vytvárajú vysoko
karcinogénne nitrozlúčeniny a najlepšie je vyhnúť sa takýmto potravinám. Niektoré látky v jedle zvýrazňujú chuť. Je to napríklad glutaman
draselný (E622), inosinan sodný
(E631), kyselina benzoová a benzo-

any (E210-219), ktoré sa nachádzajú v nealkoholických nápojoch, pive
a šalátových zálievkach.
Pri výbere potravín, ktoré majú
nadmerný počet „éčok“, by sme
mali byť skutočne opatrní. Neznamená to však, že potravina, ktorá
obsahuje nejaký typ konzervantov
alebo iného farbiva je škodlivá.
Škodlivými sa tieto umelé prídavné látky stávajú vtedy, ak ich konzumujeme vo veľkých množstvách

každý deň a nekombinujeme ich
s potravinami, ktoré sú takpovediac „čisté“. Sú to napríklad plnotučné mlieko, ovocie, zelenina,
káva, cukor, med, smotana, nearomatizované čaje, neochutené
jogurty so živou kultúrou, balená
pramenitá voda, prírodné minerálne vody. Všetky umelé prísady sú
kontrolované Európskym úradom
pre bezpečnosť potravín, ktorý síce
odporúča obmedzovať takéto po-

traviny, no dennú „zdravú“ dávku
stanovil na tridsať miligramov, na
zlepšenie chuti na kilogram telesnej váhy denne.
Pozor na cukor
Látka, ktorá zvyšuje chuť potravín
a podporuje ich životnosť je cukor.
Všetkého veľa škodí platí dvojnásobne pri cukroch. Nadmerná konzumácia môže viesť k zvýšenému
riziku vzniku srdcových ochorení
alebo k vzniku cukrovky druhého
typu. Výborný spôsob, ako predísť

týmto ochoreniam, je sledovať
množstvo cukru na etikete. Cukor
však na etikete môže byť aj takpovediac skrytý. Môžeme ho nájsť
pod označením ako glukóza, laktóza, fruktóza, sacharóza, maltóza
a mnohé ďalšie. Nadmerná konzumácia cukru, okrem iného, zamedzuje aj prísun vlákniny, minerálov
a vitamínov do tela.
Nie sú tuky ako tuky
Tuky patria medzi základné živiny
v našej strave a naše telo ich pot-

Jedálny lístok
19. – 25. 3. 2018

rebuje. Neutrálne tuky sú zložené
z glycerolu a mastných kyselín, tie
sa delia na dve skupiny: nasýtené
a nenasýtené mastné kyseliny. Nenasýtené mastné kyseliny sú pre
telo prospešné a kyseliny z radu
omega-3, napríklad priaznivo pôsobia na chod mozgu, nervového tkaniva a ako prevencia proti srdcovocievnym chorobám. Takéto zdravé
tuky môžete nájsť najmä v rybách,
orechoch, semenách olejnatých
rastlín, ale aj v avokáde, kokose,
čiernych olivách, stejkoch, plnotučnom mlieku, parmezáne alebo horkej čokoláde. Opakom sú nasýtené
mastné kyseliny, ktorých nadmerná
konzumácia zvyšuje hladinu cholesterolu a tým zvyšuje riziko srdcovocievnych ochorení. Preto je dôležité
rozlišovať medzi týmito kyselinami a obmedziť príjem nasýtených
mastných kyselín. Nezdravé tuky sú
v slanine, masti, vyprážaných pokrmoch, v jedle rýchleho občerstvenia, ale aj v šľahačke. Priemerný
denný príjem nasýtených mastných
kyselín by nemal presiahnuť 21 až
31 gramov.
Hotová „značkoveda“
Ak ste si niekedy mysleli, že EAN
kód so začiatočným trojčíslím 858
je symbol toho, že výrobok je vyrobený na Slovensku, nemusí to byť
vždy pravda. Tento kód bol výrobku
pridelený na Slovensku, ale môžu
oň požiadať aj „neslovenské“ firmy
alebo slovenský distribútor, ktorý
nakupuje výrobky z dovozu. Za slovenskú potravinu sa považuje taká,
ktorá má minimálne 75 percent
vstupných surovín pochádzajúcich
zo Slovenska a takisto aj výrobný
proces je realizovaný na Slovensku. Takáto potravina je označená logom „slovenská potravina“.
Označenie „vyrobené na Slovensku“ nemusí znamenať, že obsah
vstupných surovín je slovenského
pôvodu. Môžu byť nakúpené zo zahraničia a len finálna fáza výrobku
je dokončená na Slovensku. Takéto
označenia sú zväčša umiestnené
vedľa čiarového kódu.
Vedieť sa orientovať v čítaní etikiet nie je vždy jednoduché. Ako
správne nakupovať? Ak by sme
mali sondovať každý jeden výrobok v obchode, strávime tam raz
toľko času ako zvyčajne. Malou
pomôckou pri výbere potravín vám
môže byť potravinový semafor alebo hodnotiaca tabuľka s „éčkami“.
Noste ich vždy v peňaženke a v prípade, že budete mať na nakupovanie viac času, pozorne preštudujte
etiketu. Vaše zdravie vám to časom
určite oplatí.

Pondelok
Polievky: hŕstková, bulharská, pečivo.
● Bravčové stehno hamburské,
knedľa ● Kuracie prsia prírodné,
zeleninová ryža, uhorka ● Baraní
guláš, halušky ● Šalát cestovinový
so salámou a kapiou ● Kelový karbonátok, zemiaky, šalát ● Palacinky s džemom a čokoládou ● Bageta
syrová ● Mliečny balíček.
Utorok
Polievky: zeleninová s rajbaničkou,
prešporská, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaky, šalát ● Kuracie stehno s kuriatkovou omáčkou, cestovina ●
Bravčové rebierko s brusnicami
a hruškou, ryža ● Syrové tajomstvo, pečivo ● Dusená zelenina,
volské oko ● Zemiakové knedličky
tvarohovo-jahodové, maková posýpka ● Bageta s kuracím mäsom
● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: slovenská hubová, frankfurtská, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke,
ryža, šalát ● Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa ● Vyprážaná
treska plnená brokolicou a syrom,
zemiaky, šalát ● Grécky šalát, pečivo ● Tofu s kuracími prsiami na čínsky spôsob ● Kysnutý koláč marhuľový, kakao ● Bageta s pikantným
mäsom ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: kapustová s klobásou,
francúzska, pečivo.
● Bravčový rezeň na zelenine, tarhoňa, šalát ● Vyprážaný morčací
rezeň ovčiarsky, zemiaková kaša,
uhorka ● Pizza diabolská ● Windsorský šalát, pečivo ● Hubové rizoto, uhorkový šalát ● Dukátové
buchtičky s vanilkovým krémom
● Bageta moravská ● Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: slepačia, tekvicová, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková,
knedľa ● Bravčové mäso Chilli con
Carne, ryža, šalát ● Kuracie stehno
na zelenine, štuchané zemiaky s cibuľkou ● Racio šalát, pečivo ● Cestoviny s brokolicou a smotanovou
omáčkou ● Hanácke koláče, kakao
● Bageta Gurmán ● Víkendový balíček.
Sobota
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané zemiaky, uhorka ● Kuracie prsia na
smotane, cestovina ● Bageta syrová.
Nedeľa
Polievka: mexická, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa ● Bravčový rezeň na rasci, ryža,
cvikla ● Bageta Apetito.
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Spomienky
„Kyticu kvetov na hrob vám kladieme,
s láskou a úctou na vás spomíname.“
Dňa 24. februára uplynulo štrnásť rokov,
čo nás navždy opustil otec, starý otec
a prastarý otec
Pavol BOVA
z Hornej Lehoty
a 27. decembra uplynulo sedem rokov
čo nás opustila naša drahá mama, stará
mama a prastará mama
Darina BOVOVÁ
z Hornej Lehoty.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami
...
Dňa 3. marca uplynulo dvadsať rokov, čo
nás navždy opustil otec a starý otec
Martin ŠTULRAJTER
z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s
nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry
a syn s rodinami
...
„Prinášame biele ruže, majú biele lupienky, my sme do nich vložili všetky naše spomienky. Odišla, už nie je medzi nami, no
v našich srdciach stále žije spomienkami.“
Dňa 6. marca uplynulo päť rokov, ako
nás opustila milovaná dcéra, manželka,
mama a stará mama
Dana MAJERÍKOVÁ
z Podbrezovej – Štiavničky.
S láskou a úctou spomínajú rodiny
– Majeríková, Kamoďová a Némethová
...
„Čas plynie, smútok zostáva, rana v srdci
stále bolí a zabudnúť nedovolí.“
Dňa 10. marca uplynie päť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil drahý manžel
a otec
Jaroslav ŠEFRANKO
z Brezna.
Kto ste ho poznali spomínajte s nami.
Manželka a syn
...
Dňa 11. marca si pripomenieme šesť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš
manžel, otec, starý otec a svokor
Vladimír FRAŇO
z Podbrezovej
Venujte mu prosím tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina
...
Dňa 11. marca uplynie päť rokov odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s našim milovaným otcom, bratom a starým otcom
Ing. Júliusom STARKE
z Valaskej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomíname
...
Dňa 13. marca uplynie deväť smutných
rokov odvtedy, ako nás navždy opustil
milovaný manžel, svokor a starý otec
Ján LUPTÁK
z Mýta pod Ďumbierom.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
zať a vnúčatá

Poďakovania
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás.
Odišiel si navždy, túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že musel
si nás tak nečakane a navždy opustiť. Hoci si odišiel a niet ťa
medzi nami, v našich srdciach zostaneš stále
s nami.“
Ďakujeme celej rodine, priateľom, susedom,
spolupracovníkom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojim synom, bratom,
švagrom, ujom, synovcom, bratrancom
Martinom SOJAKOM z Dubovej,
ktorý nás náhle opustil vo veku tridsaťsedem rokov. Ďakujeme
za prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký
žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová
Smútiaca rodina
...
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym, susedom,
aj bývalým spolupracovníkom, ktorí sa prišli
rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom,
starkým a bratom
Bohumilom ONDREJKOM z Brezna.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť
náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
...
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym, susedom,
aj bývalým spolupracovníkom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim
drahým manželom, otcom, starkým, prastarým otcom, bratom a príbuzným
Štefanom TURŇOM z Brezna.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť
náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina

Vybrali sme z archívu

Vo februári odišiel

Život v závode

Do predčasného starobného
dôchodku
Jozef BALCO

(Podbrezová, 1941 - v pôvodnom znení)
Začiatkom tohto storočia boli podbrezovskí
robotníci prijímaní do závodu z najbližšieho
okolia v celkom útlom veku už po dokončení ich dvanásteho roku. Prijímanie robotníka dialo sa ceremoniálne, a to obyčajne tým
spôsobom, že inšpektor alebo inžinier zavolal
si nastupujúceho chlapca a dal mu ponaučenie pred nastúpením jeho služby, ako sa má
chovať, koho má počúvať a ako má titulovať
svojich predstavených. Titul inšpektora alebo
inžiniera bol bud‘ „pán veľkomožný“ alebo
„pán oberinžinier“, kdežto robotníka volal jeho
predstavený jednoducho jeho krstným menom
„Jano“, alebo „Jožo“ a bolo mu úplne jedno,
či zavolal staršieho, alebo mladšieho robotníka. Predstavený bol neobmedzeným pánom
robotníka, pracujúceho v jeho oddelení, takže
medzi úradnictvom a robotníctvom sa vyvinulo kastovnictvo. Mladí robotníci po určitých
služobných rokoch stali sa členmi Bratskej pokladnice a týmto boli súčasne už poistení pre
prípad invalidity alebo smrti. Takýto robotník
sa nazýval „kráľovským“.
Je charakteristické, ako sa táto výhoda v celom okolí Podbrezovej oceňovala. Keď sa mladý
robotník mieni! ženiť, prvou otázkou rodičov
nevesty bolo, či je už „kráľovským“, ináč nevestu nedostal. Robotník. ktorý už bol v Bratskej
pokladnici poistený pre prípad invalidity, sa obvykle v závode usadzoval a konal v tomto prácu až do jeho penzionovania. Bol to robotník,
s ktorým sa mohlo počítať na trvalo v závode.
Prevažná časť robotníkov z ďalšieho okolia bola

umiestená v robotníckych kasárňach v takzvaných “šalandách“ a nedostávala sa k svojim rodinám do svojich obcí len na výročité sviatky a
to na Vianoce, na Veľkú noc a na Turíce. Svoje
dovolenky si vybrali pravidelne na jar, keď mali
letné práce, alebo na jeseň, keď museli pre svoju rodinu chystať potrebné drevo. Robotnícke
výplaty v železiarňach boly vždy, týždenne, a to
vždy v sobotu. Deň pred výplatou navštívil robotníkov, ktorí bývali v šalandách ich manželky,
ktoré obyčajne priniesly so sebou živobytie pre
robotníka na ďalší týždeň a odníesly sebou týždennú mzdu, ktorú robotník zarobil.
Tento deň bolo v Podbrezovej večer obyčajne
veselo. Závodná hudba hrala v hostinci zadarmo a bola obyčajne z toho tanečná zábava,
Na druhý deň odcestovaly manželky zase do
svojich obcí a robotník začal svoju každodennú
prácu v závode a očakával ďalšiu sobotu, alebo
niektorý z väčších sviatkov, kedy mal príležitosť
sám odcestovať do svojej dedinky a pozrieť sa
na svoj domček a rodinu.
Hlava rodiny žila takto vždy dlhšiu dobu úplne odlúčene od svojej rodiny a svojej domácnosti, o výchovu sa staraly najviac ženy. Ale
úkolom manželky robotníka bolo tiež starať
sa o výživu manžela, čo robily tým spôsobom,
že z okolitých obcí dochádzali týždenne alebo
dvojtýždenne furmani s povozmi a donášaly robotníkom potraviny, ktoré potreboval manžel
na výživu a z ktorých si v šalande sám navaril
obed (múku, zemiaky, maslo, tvaroh, slaninu,
aj čistú bielizeň a trocha hriateho). Takto žil náš
robotník až po svetovú vojnu.

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová mu
ďakujeme za odvedenú prácu a do
ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.

Na slovíčko

Občianske združenie Valašťania organizovalo 27. januára krnačkové
preteky, ktoré sa konali v rámci Slovenského pohára. Ďakujeme Železiarňam Podbrezová za finančnú podporu.
Autor:
PK
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S akým začiatočným písmenom
mám písať slovo euro? Ako sa
skloňuje? Aké sú skratky tejto peňažnej jednotky?
Názov základnej peňažnej jednotky a platidla v niektorých štátoch
Európskej únie euro je všeobecné
podstatné meno stredného rodu,
píše sa s malým začiatočným písmenom (podobne ako názvy iných
menových jednotiek koruna, dolár,
libra) a skloňuje sa podľa vzoru
mesto: euro – bezeura – keuru –
euro – oeure – s eurom; eurá – bezeur – k eurám – eurá – oeurách – s
eurami. Popri slove euro sa používa
značka € a trojpísmenkový kód EUR
(vbankovom styku), podobne ako
CZK – česká koruna.
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Bc. Vladimír VENGER
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Víťazstvo v domácom zápase, tesná prehra vonku
FK Železiarne Podbrezová – FC ViOn
Zlaté Moravce – Vráble 3:0 (1:0)
Z podkladov zpfutbal.sk pripravil T. Kubej

Góly: 45. Turňa, 77. Njire, 82. Wiezik.
V snahe potvrdiť víťazstvo z prvého zápasu jarnej časti proti Prešovu vstúpili
podbrezovskí hráči do zápasu na domácom ihrisku o niečo aktívnejšie ako
súper, ale takmer celý prvý polčas sa
odohrával mimo pokutových území. V
siedmej minúte však zaujímavo strieľal
Mikuš, našiel však iba brankára hostí Kováča. Ďalšia šanca prišla až v 35.minúte,
kedy Urgela hlavičkoval tesne vedľa. Posledné sekundy úvodného dejstva nakoniec predsa len priniesli gól. Stijepo Njire
poslal krásny pas do veľkého vápna na
Matúša Turňu, ten si poradil so spracovaním a oblúčikom poslal loptu cez Kováča do siete (1:0). Druhý polčas otvorila
príležitosť Wiezika, ktorý hlavičkoval po
centri Leška z priameho kopu tesne vedľa. Vzápätí pálil z hranice veľkého vápna
Mikuš, znovu našiel iba pripraveného
Kováča. Matúš Mikuš bol zapletený i v
ďalšej situácii, keď sa jeho strela odrazila medzi obrancov Zlatých Moraviec
a Kováča. Wiezik v stopercentnej šanci
nasmeroval zakončenie do skúseného
gólmana hostí. Poľský zakončovateľ neuspel ani v 72. minúte. Najskôr pálil do
obrancov súpera a následne tesne vedľa. O päť minút neskôr sa už ale skóre

menilo druhýkrát. Po peknej prihrávke
Wiezika prebral loptu vo veľkom vápne
Stijepo Njire, ktorý si zasekol obrancu
a strelou k bližšej žrdi nachytal Kováča
(2:0). Do streleckej listiny sa nakoniec
zapísal aj Jakub Wiezik, jeho únik po zaváhaní Horníka taktiež smeroval k pravej
žrdi z domáceho pohľadu, ako v podaní
Njireho (3:0). Proti ViOn-u sme teda zaknihovali najvyššie, ale hlavne dôležité
víťazstvo v sezóne. Víťazstvo zhodnotil tréner Podbrezovej Marek Fabuľa:
„Samozrejme, sme veľmi radi, že sme
vyhrali. Víťazstvo sa nerodilo ľahko, bol
to veľmi náročný zápas proti kvalitnému
súperovi, ktorý nám nedaroval ani centimeter ihriska. Prvý gól nám veľmi pomohol, druhý polčas z našej strany bol ešte
lepší, kompaktnejší. Tešia ma aj góly a
premenené šance, chlapci góly veľmi potrebovali. Bolo veľké pozitívum, že hráči
odovzdali všetko pre kolektív a podriadili
sa vízii zvládnuť tento zápas.“
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak – Turňa, Krivák, Bilić, Djordjević – Baez, Njire
– Bernadina (81. Tereščenko), Mikuš (71.
Sedláček), Leško – Więzik (89. Lepieš).
FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble: Kováč
– Kotula, Horník, Nikolić, Chren – Orávik
(79. Cléber), Šašinka, Duga, Paixao da
Silva (68. Bartolomeu) – Harba, Urgela
(73. Rigo).

Úspešné biatlonové
majstrovstvá sveta
P. Kazár

Športovci Oddielu biatlonu ŠK ŽP prišli
z Majstrovstiev sveta juniorov a kadetov v estónskej Otepää (26. februára –
4. marca) pozitívne naladení. Súťažný
harmonogram našich štyroch zástupcov v kadetských kategóriách vo veku
šestnásť až osemnásť rokov pozostával
z vytrvalostných pretekov, pretekov
štafiet, rýchlostných pretekov a stíhacích pretekov.
Kadetské súťaže prebiehali v plnej
svetovej konkurencii viac ako deväťdesiatich reprezentantov z tridsiatich krajín sveta v kategórii kadetov a kadetiek.
Pôsobivá bilancia umiestnení Tomáša
Sklenárika (ročník 1999) v individuálnych súťažiach kadetov bola na výbornej úrovni: piate, desiate a deviate miesto. Ako najcennejšia sa prejavila jeho
schopnosť podávať vyrovnané výkony
na vysokej úrovni v bežeckej, ale aj streleckej zložke biatlonu.
Dvojičky Mária a Zuzana Remeňové
(ročník 2000) ešte nepodávali natoľko
vyrovnané výkony, ale podarilo sa im uspieť. M. Remeňová bola zo slovenských
kadetiek najrýchlejšia v lyžiarskej stope
vo všetkých individuálnych súťažiach. O
veľmi kvalitné umiestnenia ju však obrala strelecká nerozvážnosť. Jej bilancia
umiestení bola: 53., 57. a 27. miesto. Jej
najlepší výkon bol v posledných stíhacích

Nástup výprav na otváracom ceremoniáli

pretekoch, kde zásluhou osemnásteho
najrýchlejšieho bežeckého času a solídnej streľby (1+0+1+1) predviedla posun
z 57. štartovacieho miesta na cieľové 27.
miesto. Zuzana Remeňová zaznamenala
najlepší výsledok v rýchlostných pretekoch, kde obsadila kvalitné 35. miesto.
Na šampionáte ju od lepších umiestení
odrezali len priemerné bežecké výkony,
ktoré neodzrkadľovali jej tréningovú výkonnosť. Jej bilancia umiestení je: 80.,
35. a 59. miesto.
Posledným zo štvorice našich zástupcov bol Lukáš Ottinger (ročník 1999),
ktorý pred šampionátom prekonal ľahšie ochorenie a následne výrazne zaostal za našimi, ale aj jeho očakávaniami
a obsadil 75. a 61. miesto. Nezlepšil tak
svoje minuloročné 22. miesto z rýchlostných pretekov. Kadetské preteky
štafiet nepozostávajú zo štyroch, ale len
troch úsekov. V štafete kadetiek nás zastupovali: M. Remeňová a Z. Remeňová
a obsadili pätnáste miesto a kadeti L.
Ottinger a T. Sklenárik obsadili slušné
desiate miesto.
Estónsky šampionát potvrdil správnosť
štyroch rokov trvajúcich zmien v tréningovom systéme oddielu biatlonu ŠK ŽP
pod vedením trénera Petra Kazára a preukázal potenciál našich zástupcov pred
budúcoročným svetovým mládežníckym
šampionátom v Osrblí.

Radosť po strelenom góle objektívom A. Nociarovej

FK Senica – FK Železiarne
Podbrezová 1:0 (0:0)
Góly: 89. Podhorin (11 m).
Podbrezová vstúpila do posledného
zápasu základnej časti veľkou šancou
Jakuba Wiezika. Ten mohol otvoriť skóre už v tretej minúte,
no brankár súpera Holec ho
vychytal. Tesne pred polhodinou hry sa do nebezpečných
pozícií dostali aj domáci Seničania. Najskôr Krivák zrazil
strelecký pokus z dobrej pozície,
následne Chacón zvnútra šestnástky minul priestor troch Kuciakových
žrdí. Práve jedna z troch Martinových pomocníčok zapracovala v úplnom závere prvého dejstva, keďže
Herrera nasmeroval loptu do brvna.
V druhom polčase sme na šancu čakali veľmi dlho, až v 74. minúte mo-

hol so skóre pohnúť Stijepo Njire,
spred Holeca ale nedokázal skórovať, nakoľko brankár Senice vytiahol
veľmi dobrý zákrok. To sa podarilo aj Kuciakovi, zoči-voči na
neho nestačil Frank Castaňeda. V úplnom závere fauloval
vo svojej šestnástke Ján Krivák
Blažeja Vaščáka a Oliver Podhorin pokutový kop využil na
jediný presný zásah v stretnutí, takže
po tretíkrát sa nám v roku 2018 bodovať nepodarilo (1:0). Nič na tom
nezmenili ani naše obrovské šance
v deväťdesiatej minúte.Zhodnotenie
zápasu z pohľadu trénera Podbrezovej Mareka Fabuľu: „Očakávali sme
dnes ťažký zápas, čo sa aj potvrdilo.
Bolo to o tom, kto získa psychickú

výhodu strelením prvého gólu. Bohužiaľ, ak si na súperovom ihrisku vypracujeme tri čisté šance, kde treba
dať len do prázdnej brány a napriek
tomu to tam neskončí a prehráme v
závere po individuálnej chybe, dostaneme gól z penalty, sme smutní a
smeruje to k tomu, že to bude ešte
zaujímavé. Ja stále verím tomuto
mužstvu, ktoré dnes ukázalo, že vie
hrať, že chce hrať. Bohužiaľ, urazili
sme trošku šťastenu a to nás dnes
stálo body.“
FK Senica: Holec – Práznovský,
Podhorin, Ranko, Herrera – Sarpei,
Cuadros (85. Krč), Zezinho (87. Suchan), Brašeň – Vaščák, Chacón (75.
Castaňeda).
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak –
Turňa, Krivák, Bilić (54. Bernadina),
Djordjević – Baez, Njire – Viazanko,
Mikuš (70. Sedláček), Leško (85. Tereščenko) – Więzik.

Bez straty bodu vedú Interligu
M. Kozák

V sedemnástom kole Interligy
mužov sa Podbrezová predstavila v dvojzápase v Českej republike, konkrétne v Jihlave a Českej
Třebovej. V oboch prípadoch sa
prepisovali rekordy kolkárne, keď
najskôr v sobotu bol prekonaný
rekord družstiev mužov v kolkárni
v Jihlave výkonom 3 806 bodov a
v nedeľu v Českej Třebovej, taktiež

rekord družstiev mužov, tentokrát
hodnotou 3 809 bodov.
Podbrezová potvrdila výbornú formu z posledných
týždňov a zatiaľ neohrozene
drží prvé miesto v tejto súťaži, bez straty bodu, pred
druhým tímom z Trstenej a
tretím mužstvom z Českej Třebovej.
Interliga výsledky:
KK PSJ Jihlava – ŠK Železiarne Pod-

brezová 0:8 (3430:3806)
Zostava a body: Zavarko 695, Kuna
661, Tepša 626, Nemček
612, Kozák 606, Pašiak
606.
TJ Lokomotíva Česká Třebová – ŠK Železiarne Podbrezová 2:6 (3634:3809)
Zostava a body: Zavarko 695,
Tepša 666, Kozák 637, Kuna 628,
Nemček 626, Pašiak 557.

Kuna stanovil nový slovenský rekord v kolkoch
M. Kozák

Rekordné ťaženie kolkárov Podbrezovej opäť pokračuje. Po minulotýždňových rekordoch v kolkárňach v
Jihlave a Českej Třebovej bol tentokrát prekonaný aj
rekord v disciplíne jednotlivcov. V domácom zápase
proti SKK Rokycany stanovil nový slovenský rekord na
120 HZ hráč Erik Kuna výkonom 737 bodov, čím prekonal doterajší rekord Jána Jasenského z Interu Bratislava, ktorého hodnota bola 729 bodov. Podbrezová si
aj vďaka tomuto výkonu poradila s českým majstrom
z Rokycian 8:0 a kráča tak neohrozene za obhajobou
interligového prvenstva.
ŠK Železiarne Podbrezová – SKK Rokycany 8:0
(3857:3503)
Zostava a body: Kuna 737, Zavarko 671, Vadovič 627,
Nemček 620, Kozák 607, Tepša 595.
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