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Dátum Veľkej noci prichádza tento 
rok o niečo skôr, ako sme zvyknu  . 
Je to spôsobené tým, že sa riadi 
splnom mesiaca. Pre kresťanov sú 
 eto sviatky jednými z najvýznam-

nejších v cirkevnom roku. V tomto 
období si pripomínajú umučenie, 
smrť a vzkriesenie Ježiša Krista, kto-
rý vykúpil svet od hriechov. Židia 
v tomto období oslavujú  ež, sviatok 
nazývajú Pesach a je oslavou vykú-
penia izraelitského ľudu z Egypta. 
Moslimovia tento sviatok oslavujú 
veľmi zriedka, väčšinou ako príchod 
jari, ktorý pretrváva od čias faraó-
nov. Tí ho oslavovali ako obdobie 
znovuzrodenia a plodnos  . 
   Vo všetkých kultúrach a nábožen-

stvách sa tento sviatok slávi rôzne, 
no jedno majú spoločné. Je to ko-
niec zimy a príchod jari. Slovanská 
kultúra tieto sviatky okrem iného 
spájala aj s mágiou a čarami. Naši 
predkovia verili, že ak dodržia rôzne 
rituály, príroda ich odmení v podobe 
bohatej úrody. Chlapi chodili pred 
svitaním skákať do rieky, aby boli po 
celý rok silní a vládali robiť na poli. 
Gazdiné zas museli opatriť dobytok, 
aby dobre slúžil. Krave napríklad po-
 erali pysk slaninou, aby nebola do 

konca roka „zdutá“ a dávala dobré 
mlieko.
   Nech už slávite  eto sviatky ako-

koľvek, prajeme vám, aby ste ich 
prežili v pokoji, v kruhu svojej rodiny, 
aby ste mali sladké koláče, ohybné 
korbáče, vodu studenú, šunku úde-
nú, a aby vás stretávali len rados  , 
nie staros  .

Oslobodenie 
Podbrezovej
Písal sa rok 1945 a vôkol Podbrezovej 
zúrila krutá vojna. Snehu bolo v tú zimu 
neúrekom, spomínajú všetci, čo ju trávili 
v slovenských horách vysilení, hladní 
a túžobne čakajúci každý slnečný lúč. 
Vedeli, že víťazstvo nemôže byť ďaleko. 
Konečne prišli marcové dni a prosebné 
pohľady sa upierali do modrastej ob-
lohy, aby čím skôr prišla sloboda. V to 
ráno, v tú slávnu jar 21. marca, prišlo 
vytúžené oslobodenie...

Dbáme 
o ochranu 
majetku
Bolo prijatých veľa potrebných opat-
rení, ale treba rozlíšiť, čo pri ochra-
ne majetku zabezpečuje spoločnosť 
ŽP Bezpečnostné služby s.r.o., čo je 
v kompetencii materskej spoločnos  , 
čiže Železiarní Podbrezová a.s. a čo 
by pre bezpečnosť mali robiť samotní 
zamestnanci

FK ŽP čítajte na 8. strane

Železiarne Podbrezová čítajte na 3. strane

Železiarne Podbrezová čítajte na 5. strane

Železiarne Podbrezová čítajte na 3. strane
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Súťaž medzi 
zmenami 
– valcovňa 
bezšvíkových rúr
Zamestnanci sú už stotožnení so sú-
ťažou medzi zmenami, rovnako aj so 
stanovenými kritériami. Aj vďaka tejto 
ak  vite valcovňa rúr v roku 2017 preko-
nala historické rekordy vo výrobe.

Futbalisti 
na víťaznej vlne
Po výhre na pôde Zlatých Moraviec 
v prvom kole nadstavby, dokázali naši 
futbalis   uspieť aj v ďalšom stretnu   na 
domácom ihrisku, keď si poradili s Mi-
chalovcami. Do  mu sa vrá  l aj bývalý 
kapitán Jaroslav Kostelný.

Vyžrebovali sme víťaza štvrtého kola čitateľskej súťaže venovanej 180. výročiu našej 
dychovej hudby. Žrebovali sme z úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že kapelník, 
ktorý začiatkom dvadsiatych rokoch minulého storočia viedol dychovú hudbu pri 
pochodoch sa volal Václav Prokop. Šťas  e sa usmialo na Jána Bohúňa z Vvr, ktorý 
vyhráva mul  funkčnú šatku a poukaz na vstup do wellness centra pre štvorčlennú 
rodinu v hoteli Stupka. Cenu  do súťaže venoval Ing. Ľuboš Ďurinďák, generálny 
riaditeľ Tále, a.s. Výhercovi srdečne blahoželáme. Cenu si môže prísť prevziať do 
redakcie (t.č. 645/2711, resp. 2714).

Víťaz štvrtého kola čitateľskej súťaže 

Ilustračné foto: A. Nociarová 

Foto: J. Čief 

Letný čas sa v tomto roku začne 25. 
marca, kedy si o druhej hodine po-
sunieme hodiny na tre  u. S letným 
časom sa rozlúčime v nedeľu, 28. 
októbra. 

  Ako všetkých maturantov, aj tých na-
šich čaká dôležité životné rozhodnu  e, 
kde po skončení strednej školy. Študovať 
či pracovať? Tých, ktorí uvažujú o po-
kračovaní v štúdiu na vysokej škole, iste 
oslovilo stretnu  e so zástupcami Fakul-
ty materiálov, metalurgie a recyklácie 
Technickej univerzity v Košiciach, pod 
vedením dekanky doc. Ivety Vaskovej, 

Pred ž ivotným rozhodnutím

Perspektíva pre budúce uplatnenie

PhD. Cieľom návštevy, ktorá sa uskutoč-
nila 16. marca, bolo oboznámenie na-
šich žiakov so školou a priblíženie štúdia 
v jednotlivých odboroch, ktoré Fakulta 
materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE 
ponúka v nasledujúcom školskom roku. 
Maturan   mali možnosť spoznať pod-
mienky a výhody, ktoré škola svojim 
študentom poskytuje a v rámci diskusie 

dostali odpovede na všetky polože-
né otázky. Stretnutie spestrila účasť 
úspešných absolventov tejto školy, ktorí 
demonštrovali prínos štúdia pre svoje 
uplatnenie v praxi.  
   Je už len na maturantoch, či ich toto 
stretnu  e oslovilo a či ocenia, že štú-
dium na FMMR TUKE je perspektívou 
pre uplatnenie sa v materskej fi rme. 

Pomôžte tým, ktorí to potrebujú

   Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnos   zamestná-
vateľ, stačí vyplniť a predložiť vyhlásenie o poukázaní dvoch percent 
dane z príjmu do 30. apríla 2018 daňovému úradu v mieste svojho 
trvalého bydliska. Spolu s vyhlásením doložíte potvrdenie svojho za-
mestnávateľa, že vaša daň, vyplývajúca z ročného zúčtovania, bola od-
vedená daňovému úradu. V prípade, že si podávate daňové priznanie 
samostatne, uvediete ako prijímateľa dvoch percent dane Nadáciu ŽP 
alebo Nadáciu Miška Sotáka.

Nadácia Miška Sotáka

Využite aj tento rok možnosť darovať dve percentá svojej dane Nadácii 
Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zame-
riavajú na poskytovanie fi nančnej, prípadne materiálnej pomoci, orga-
nizovanie rôznych poduja   v oblas  ach sociálnej sféry, zdravotníctva, 
kultúry, vzdelávania a športu. Podporujú región, pomáhajú chorým 
a pos  hnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký údel, horehronským 
deťom a mládeži pri vzdelávaní a pri športe, občianskym združeniam 
pri  zachovaní kultúrnych hodnôt alebo pri ochrane životného prostre-
dia. 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.

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

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

Ako poukázať 2 percentá dane?
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M. Trajteľ, 
učiteľ a tréner zjazdového lyžovania

*  a n k e t a  *  a n k e t a  *  a n k e t a  *  a n k e t a  *  a n k e t a  *  a n k e t a  *  a n k e t a  *  a n k e t a  *

Vo veku nedožitých 89 rokov navždy 
odišiel Ing. Otto Tomášů,  bývalý riadi-
teľ Východoslovenských železiarní
v Košiciach. Od augusta roku 1993
do mája roku 1994 bol členom Pred-
stavenstva Železiarní Podbrezová a.s. 
a od  augusta 1994 do marca 1996 bol 

členom Dozornej rady ŽP a.s.

Česť jeho pamiatke!

   Podľa údajov Šta  s  ckého úradu SR bo-
lo v roku 2017 v našom kraji dokončených 
858 bytov, čím sa Banskobystrický kraj 
zaraďuje na posledné miesto zo všetkých 
krajov SR. V porovnaní s rokom 2016 sa 
počet dokončených bytov znížil o 195, 
čo v relatívnom vyjadrení predstavuje 
medziročný pokles o 18,5 percenta. Do-
končené byty v kraji sa  podieľali na počte 
dokončených bytov v SR 5,1 percentami.
   Z celkového počtu dokončených bytov 
v kraji prevládali štvorizbové byty, ktoré 
predstavovali 40 percent. Trojizbové byty 
tvorili 20,5 percenta, päť a viac izbové 
byty 17,7 percenta, dvojizbové byty 12,1 
percenta a jednoizbové byty a garsónky 
9,7 percenta. Z hľadiska vlastníckych 
vzťahov boli dokončené byty v súkrom-
nom sektore, konkrétne v súkromnom 
tuzemskom vlastníctve (97,9 percenta) a 

Výstavba bytov
v Banskobystrickom kraji za rok 2017
Zdroj: Šta  s  cký úrad SR – Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní 
v Banskej Bystrici

vo vlastníctve územnej samosprávy (2,1 
percenta). Z územného pohľadu bolo 
najviac dokončených bytov v okresoch 
Banská Bystrica (238 bytov; 27,7 percenta 
v rámci kraja), Zvolen (158 bytov; 18,4 
percenta), Brezno (90 bytov; 10,5 per-
centa), Lučenec (79 bytov; 9,2 percenta) 
a Veľký Kr  š (67 bytov; 7,8 percenta). V 
ostatných okresoch kraja boli čísla nižšie. 
Počet dokončených bytov vzrástol v šies-
 ch okresoch kraja, v siedmich okresoch 

zaznamenali pokles.
   V sledovanom období sa v kraji začalo 
stavať 1 276 bytov. Medziročne sa tento 
počet znížil o 74 bytov. Z územného hľa-
diska byty začali stavať prevažne v okre-
soch Banská Bystrica (255 bytov; 20 per-
cent), Zvolen (213 bytov; 16,7 percenta), 
Žarnovica (130 bytov; 10,19 percenta), 
Veľký Krtíš (127 bytov; 9,95 percenta), 

Lučenec (116 bytov; 9,09 percenta) a 
Krupina (108 bytov; 8,46 percenta). 
   V závere sledovaného obdobia bolo v 
kraji rozostavaných 6 132 bytov. V porov-
naní s rokom 2016 ich počet vzrástol o 
418. V rámci okresov kraja bolo najviac 
rozostavaných bytov v okrese Banská 
Bystrica (2 238 bytov; 36,5 percenta)
   V okrese Brezno bolo v roku 2017 do-
končených 90 bytov. Medziročne sa tak 
zvýšil počet dokončených bytov o 27 
jedno  ek, čo predstavuje nárast o 42,9 
percenta. Dokončené byty v okrese sa 
podieľali na počte dokončených bytov v 
Banskobystrickom kraji 10,5 percentami.
   Počas sledovaného obdobia v okrese 
Brezno začali stavať 98 bytov. V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom sa tento počet 
zvýšil o pätnásť bytov (18,1 percenta). Na 
konci sledovaného obdobia bolo v okrese 
rozostavaných 371 bytov. V porovnaní s 
rokom 2016 ich počet stúpol o šestnásť 
(4,5 percenta).

S príchodom jari sa nepochybne spája aj veľkonočné obdobie. Mnohí ste možno nevedeli, 
že trvá až päťdesiat dní a končí Turícami. Tento rok budeme najstarší a najvýznamnejší kres-
ťanský sviatok, Veľkonočnú nedeľu, sláviť prvého apríla. Počas Veľkej noci sa predovšetkým 

stretávame s rodinou. Veriaci  ež navštevujú kostol, kde si pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.
   Pre Veľkú noc sú typické určité zvyky a tradície, ktoré sa však v posledných rokoch trochu vytrácajú. Rovnako pri 
Veľkej noci nemôžeme zabudnúť na tradičné jedlá, ktoré by nemali chýbať na sviatočnom stole. A ako ste na tom 
vy? Dodržiavate veľkonočné tradície a zvyky alebo veľkonočné sviatky prežívate úplne inak? A aké jedlá sú pre vás 
charakteris  cké, keď počujete Veľká noc?
   Opýtali sme sa našich spolupracovníkov, aké tradície a zvyky dodržiavajú počas Veľkej noci a aké typické jedlo 
nemôže chýbať u nich na veľkonočnom stole:

   V lyžiarskom stredisku akciovej spo-
ločnos   Tále sa aj túto zimu uskutočnila 
Lyžiarska škola 2018, organizovaná 
Športovým klubom Železiarne Podbre-
zová. Zúčastnilo sa jej dvadsaťdeväť 
detí. Lyžiarska škola bola určená pre 
deti zamestnancov podbrezovských 
železiarní, ale aj pre iných záujemcov. 

Lyžiarska škola
pre deti zamestnancov

Tradície a zvyky 
počas Veľkej noci

Tomáš Kubej
noviny@zelpo.sk

Výučbu zabezpečovalo päť učiteľov 
lyžovania. Vyvrcholením desaťdňového 
kurzu boli preteky a vyhlásenie výsled-
kov. Všetky de   boli odmenené medai-
lami a drobnými darčekmi. Oceňujeme 
snahu de  , ktoré sa snažili bez ohľadu 
na to, či to boli úplní začiatočníci, alebo 
už mali s lyžovaním nejaké skúsenos  . 
Ďakujeme aj učiteľom lyžovania za 
prácu na svahu a za viditeľné zlepšenie 
lyžiarskej techniky malých zverencov. 

Ing. Lukáš MOTYČKA, 
Vo
   - Ako každé sviatky, aj tie 
veľkonočné prežívam v kruhu 
rodiny. Tradície a zvyky našej 
rodiny sú zhodné s tradíciami 
nášho regiónu. Kúpem len že-
ny v najbližšej rodine. V rámci 
slušnos   okúpem mamu, ses-
tru, starkú a potom si spolu 
posedíme. Na veľkonočnom 
stole u starkej nechýba pe-
čené jahňa a inak máme na 
stole klasiku, šunku, šalát, 
koláče...

Michal VIŠTÍK, 
Vo
   - Tak, ako všade naokolo, 
naša Veľká noc je klasická, ne-
pripravujeme nič špeciálne. 
Máme údené mäso, šalát, ko-
láče a obložené misy. Starká 
ich dokonca pripraví niekedy 
aj päť rôznych druhov. Cho-
dím okúpať ženy v rodine, 
oblievam, aj šibem, ale len 
tak jemne. Veľkonočné sviat-
ky u nás sú najmä o tom, že sa 
rodina stretne a spolu trochu 
posedíme.

Ing. Marcel RONČÁK, 
Vo
   - Dodržiavame tie typické 
slovenské zvyky, pripravujeme 
tradičné jedlá, údeniny, šalát, 
koláče, ktoré patria k Veľkej 
noci. Dodržiavame aj oblievač-
ku vo Veľkonočný pondelok, 
keďže nám záleží, aby naše že-
ny boli po celý rok zdravé. Tie 
mladšie aj vyšibeme a staršie 
pofŕkame voňavkou. Neod-
mysliteľnou je tradícia stre-
távania sa v rodine. Na stole 
nechýbajú údeniny a šalát. 

Ing. Ľubomír JUROŠ, 
Te
   - Tradície sa niekedy do-
držiavali, no v poslednom 
období sa už u nás veľmi ne-
dodržiavajú. Keďže mám dve 
dcéry, tak nechodievam ani 
kúpať, ale doma ich samo-
zrejme aj s manželkou oble-
jem. Na sviatočnom stole má-
me štandardné veľkonočné 
jedlá, neodmysliteľné sú šalát 
a šunka. Počas veľkonočných 
sviatkov sa však snažíme vyu-
žiť čas na pobyt vonku. 

Ing. Marek HANZLOVIČ, 
Ez
   - Veľká noc je u nás tradičná, 
ako všade v našom regióne 
a okolí. Jeme šalát, šunku, 
samozrejme zákusky a iné 
dobroty. Z tradičných jedál 
nemôže na stole chýbať určite 
ani niečo údené. Keďže má-
me dvoch synov, chodíme aj 
po kúpaní, ale len po rodine, 
kde dodržiavame hlavne šiba-
nie. Určite je dôležité počas 
sviatkov stretnúť sa hlavne 
s rodinou.

Ing. Dominika SKALOŠOVÁ, 
Pp
   - V našej rodine sú sviat-
ky Veľkej noci klasické, jeme 
šunku, šalát, nič špeciálne. 
Aj oblievačka vo Veľkonočný 
pondelok prebieha klasicky, 
ale my v poslednej dobe ten-
to deň využívame radšej na 
pobyt vonku. Radi chodíme 
do prírody, na turis  ku a tak 
musím len dúfať, že počasie 
počas nadchádzajúcich dní 
nám bude priať. 

Mgr. Dominika BARABÁŠOVÁ, 
Pp
   - My na Veľkú noc podáva-
me ryby, vajíčka, šalát a tra-
dičný je u nás aj jarný koláč. 
Máme svoje zvyky, nedodržia-
vame  e tradičné. Uprednost-
ňujeme pobyt vonku, ak bude 
ešte sneh, určite pôjdeme 
na bežky so známymi. Pre 
nás sú tieto sviatky príleži-
tosťou, aby sa stretla rodina. 
Šibačky a oblievačky veľmi 
nemusíme. Len aby nám po-
časie vyšlo.
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V uplynulom období ste urobili rad 
krokov smerujúcich k zabezpečeniu 
ochrany majetku a bezpečnos   ma-
terskej spoločnosti. Máte pocit, že 
prinášajú očakávaný výsledok?
   - Máte pravdu, že bolo prijatých veľa 
potrebných opatrení, ale treba rozlíšiť, 
čo pri ochrane majetku zabezpečuje 
ŽP Bezpečnostné služby s.r.o., čo je 
v kompetencii materskej spoločnos  , 
čiže Železiarní Podbrezová a.s. a čo 
by pre bezpečnosť mali robiť samotní 
zamestnanci. Na strane bezpečnostnej 
služby sú to predovšetkým personálne 
a organizačné opatrenia, potrebné 
k tomu, aby sme v medziach zákona 
o súkromnej bezpečnos   dokázali efek-
 vne chrániť majetok a plniť iné určené 

úlohy. Technické opatrenia, či sú to 
kamerové systémy, elektronické zabez-
pečenia objektov, prístupové systémy 
do objektov a podobne a vnútornú le-
gisla  vu v oblas   bezpečnos  , prijíma 
materská spoločnosť. No a potom sú to 
samotní zamestnanci, ktorí by sa  ež 
mali správať „bezpečne“. Aby systém 
bezpečnos   fungoval, je potrebné, aby 
fungovali všetky  eto zložky.
   Poviem to na príklade zabez-
pečenia šatní zamestnancov. 
Je nastavená vnútropodni-
ková legisla  va, nemalé pro-
striedky sú investované do 
systému elektronického prí-
stupového systému do šatní 
zamestnancov. Pri vyšetro-
vaní incidentu sa však zistí, 
že zamestnanci,  , o ktorých 
veci ide, nechajú dvere do 

Tomáš Kubej
noviny@zelpo.sk

Brusel uvalil clá 
na nehrdzavejúcu oceľ 

z Číny
Zdroj: fi nweb.hnonline.sk
   Európska komisia (EK) oznámila, 
že uložila an  dampingové clá na 
nehrdzavejúcu oceľ pôvodom z 
Číny. Ide o opatrenie prijímané 
v dôsledku vyšetrovania, ktoré 
potvrdilo, že čínski výrobcovia po-
núkali tento tovar na trhy EÚ za 
dampingové ceny.
   Komisia už v auguste 2017 za-
viedla dočasné clá na tento výro-
bok, aktuálne rozhodnutie však 
znamená zvýšenie dovozných ciel 

je pracovné príležitos   pre stá  síce 
európskych občanov.
   EÚ v súčasnos   eviduje 53 an  -
dampingových opatrení týkajúcich 
sa výrobkov z ocele a železa, z toho 
je 27 výrobkov pôvodom z Číny.

Donald Trump podpísal 
zavedenie ciel 

na dovoz ocele a hliníka
Zdroj: aktuality.sk
   Americký prezident Donald Trump 
podpísal vo štvrtok, 8. marca 2018 vo 
Washingtone, zavedenie ciel na do-
voz ocele a hliníka, čím podľa vlast-
ných slov splnil svoj hlavný sľub z 

Pri ochrane majetku 
je dôležité nastaviť vzájomný 
pomer prevencie a represie. 

O určitej časti prevencie 
zamestnanci ani nevedia, 

ale ubezpečujem všetkých, 
že tu je.

Už siedmy rok prebieha v akciovej 
spoločnos   Železiarne Podbrezová 
súťaž medzi pracovnými zmena-
mi vo výrobných a obslužných pre-
vádzkarňach, do ktorej sú zapojené 
pracovné kolek  vy kategórie „R“ z 
oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, 
ťahárne rúr, centrálnej údržby, ener-
getiky, dopravy a odboru riadenia 
kvality. Kritéria súťaže sú zamerané 
na kvalitu, výsledky hospodárenia, 
dodržiavanie zásad bezpečnos   pri 
práci a reklamácie, a sú vyhodnoco-
vané a zverejňované na vývesných 
tabuliach prevádzkarní. Ako každý 
rok, aj teraz vám predstavujeme 
víťazné kolek  vy jednotlivých pre-
vádzkarní.

S Mgr. Petrom Sujom, riaditeľom ŽP Bezpečnostné služby, s.r.o.

V í ťa z n ý m  k o l e k t í v o m  z m e n a  B

Víťazná zmena objek  vom I. Kardhordovej

šatne otvorené, prípadne 
ich ešte podoprú, napr. 
hasiacim prístrojom. Po-
tom sa tam môže dostať 
aj ten, kto tam normálne 
prístup nemá. Vyšetrova-
nie a hľadanie vinníka je 
potom objek  vne ťažšie. 
Toto by sa nemalo stávať 
a aj samotní zamestnanci 
by sa mali správať tak, aby bolo riziko 
minimalizované.
   Ale aby som priamo odpovedal na 
vašu otázku, áno, mám pocit, že prijaté 
opatrenia výsledky, čiže znižovanie 
počtu bezpečnostných incidentov spo-
jených s ochranou majetku, prinášajú. 
Stále však prijímame  a realizujeme 
množstvo opatrení, o ktorých rozprávať 
nebudem.  
Naposledy došlo k rozhodnu  u dôs-
ledného sledovania racionálneho 
využívania pracovného času, predo-
všetkým vo výrobných a obslužných 
prevádzkarňach. Zaznamenávate ešte 
porušenia v tejto oblas  ? 
   - Bezpečnostná služba nekontroluje 
racionálne využívanie pracovného času 
zamestnancov ŽP a.s. Prijaté opatrenie 
však vidieť aj na vrátniciach, pretože 

zamestnanci už pred vrát-
nicami nevytvárajú „hlúči-
ky“ čakajúce na uplynu  e 
stanoveného limitu. Na 
vrátnice chodia postupne. 
Odchod zo zamestnania je 
plynulejší a zamestnanci 
bezpečnostnej služby ma-
jú viac času a priestoru na 
vykonávanie efek  vnejšej 

kontroly. Takže opatrenie, okrem raci-
onálnejšieho využívania pracovného 
času, má aj vedľajší účinok – zvýšenie 
ochrany majetku.
Ako sa vám darí v prevencii? 
   - Pri ochrane majetku je dôležité 
nastaviť vzájomný pomer prevencie 
a represie. O určitej časti prevencie 
zamestnanci ani nevedia, ale ubezpe-
čujem všetkých, že tu je. Druhá časť 
prevencie je práve tá, ktorú zamest-
nanci priamo vidia a dotýka sa ich. To 
sú napríklad rôzne preven  vne kon-
troly, technické opatrenia a podobne. 
Túto časť prevencie sa snažíme vyko-
návať tak, aby zbytočne neobťažovala 
zamestnancov, ale aby si zamestnanci 
uvedomili, že táto kontrola tu je. No 
a na tých, na ktorých prevencia ne-
účinkuje, na tých treba použiť repre-

siu. Bohužiaľ, aj to treba, ale som 
veľmi rád, že prevencia prevláda. 
Držíme sa príslovia: „Neskoro za-
jaca chytať za chvost, keď si ho už 
za uši nechy  l“.
Čo je prioritou vašej práce v sú-
časnos  ? 
   - Samozrejme, že je to potreba 
minimálne udržať úroveň kvality 
poskytovaných bezpečnostných 
služieb, ochrany majetku a osôb.

Sú ťaž  medzi  zmenami  –  valcovňa  bezšvíkových rúr

O priebehu súťaže vo 
valcovni bezšvíkových 
rúr nás informoval Ing. 
Bořivoj Mudrich, vedú-
ci „studenej čas  “ : Ako 
pokračovala súťaž me-
dzi zmenami v minulom 
roku?
   - Zamestnanci sú už 
stotožnení so súťažou 
medzi zmenami, rovnako aj so sta-
novenými kritériami. Aj vďaka tejto 
ak  vite valcovňa rúr v roku 2017 pre-
konala historické rekordy vo výrobe. 
Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý 
rok alebo pribudli v minulom roku 
nové hodno  ace prvky?
   - V minuloročnej súťaži nebolo po-

trebné meniť kritéria 
vyhodnocovania súťa-
že. Ukázalo sa, že urče-
né kritéria v predošlých 
ročníkoch boli stanovené 
vyvážene, vzhľadom na 
efek  vitu, kvalitu a bez-
pečnosť práce.
Čo najviac ovplyvňovalo 
priebeh súťaže?

   - Jedným z faktorov, ktorý ovplyv-
nil priebeh súťaže, bola zmena pra-
covného režimu. Na začiatku roka 
2017 sme pracovali v trojzmennom 
šesťdňovom režime a postupne 
v priebehu roka sme prešli na plno-
hodnotný štvorzmenný režim (teplá 
časť, úpravňa, LKR a časť expedície vo 

februári a zostávajúca časť expedície 
v októbri). Veľkým vplyvom na prie-
beh súťaže bola aj zvýšená fl uktuácia 
zamestnancov.
Tak, ako v iných prevádzkarňach, aj 
u vás pribúdajú noví ľudia, prípadne 
máte ich nedostatok... Má to vplyv aj 
na výsledky súťaže?
   - V každej zmene bola iná miera 
fl uktuácie zamestnancov a to ovplyv-
ňovalo výsledky jednotlivých zmien. 
Ale treba poďakovať dlhoročným 
zamestnancom, ktorí odovzdávali na-
dobudnuté skúsenos   novoprijatým 
zamestnancom, a tým urýchlili ich 
proces aklimatizovania a osvojenia 
si pracovných povinnos  . Aj keď nie 
všetci novoprija   zamestnanci u nás 

zotrvali dodnes.
Predstavíte nám víťazný kolek  v za 
rok 2017?
   - Víťazným kolektívom v súťaži 
medzi zmenami sa vo valcovni rúr v 
stredisku expedícia za rok 2017 stala 
zmena B, pod vedením majstra Miloša 
Donovala. Ale netreba zabúdať aj na 
zamestnancov pracujúcich v iných 
zmenách a v iných strediskách, bez 
ktorých by sme nedosiahli rekordné 
výsledky v roku 2017. 
Čo pripravujete a čím prekvapíte 
súťažiacich v tomto roku?
   - Kritéria súťaže sa stanovujú na za-
čiatku roka a dodržiavajú počas celého 
roka.  Avšak v roku 2018 budeme mať 
za cieľ zvýšiť efek  vitu a kvalitu práce.

Aj zamestnanci by mali dbať o ochranu majetku
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Zo sveta  ocele
v rozsahu od 17,2 do 27,9 percenta 
na obdobie nasledujúcich pia  ch 
rokov.
   Nehrdzavejúca oceľ sa používa 
hlavne v stavebníctve, strojárstve, 
pri výrobe zváraných rúr a rúrok a 
domácich spotrebičov.
   Hodnota trhu s antikoróznou 
oceľou sa v EÚ odhaduje na 4,6 mi-
liardy eur ročne, z čoho 20 percent 
predstavujú dodávky od čínskych 
výrobcov.
   Prijaté opatrenia majú za cieľ če-
liť tlaku na znižovanie predajných 
cien, čo výrobcom z EÚ spôsobuje 
značné fi nančné problémy, najmä 
výrobcom z Belgicka, Francúzska, 
Holandska a Poľska.
   Komisia pripomenula, že oceliar-
sky sektor je životne dôležitým od-
vetvím pre hospodárstvo EÚ, má 
ústredné postavenie v globálnych 
hodnotových reťazcoch a poskytu-

predvolebnej kampane. Informovala 
o tom agentúra AP.
   Trump uviedol, že pracovníci v 
oceliarskom a hlinikárskom priemysle 
boli zradení, ale „teraz je už s touto 
zradou koniec“.
   Poli  ci podľa neho už roky nariekali 
nad poklesom v tomto priemysle, ale 
nikto nepristúpil k činom. Pri podpise 
verejných vyhlášok v Bielom dome 
boli prítomní viacerí pracovníci v oce-
liarstve a zástupcovia administra  vy.
   Americký prezident uviedol, že 
25-percentné clo sa bude týkať do-
vozu ocele a 10-percentné dovozu 
hliníka do USA.
   „Opatrenia sa začnú uplatňovať pri-
bližne o 15 dní“, dodal s tým, že Ka-
nada a Mexiko by mohli byť z tohto 
plánu vyňaté, ale to bude závisieť od 
výsledkov opätovného prerokovania 
Severoamerickej dohody o voľnom 
obchode (NAFTA).
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Integrovaný regionálny operačný program

Matej TURŇA Viktor BABKA Nikola STRUHÁROVÁ

   Výnimkou neboli samozrejme ani naše 
súkromné školy. V Súkromnej strednej 
odbornej škole hutníckej (SSOŠH) ŽP 
maturovalo spolu 74 žiakov, v Súkrom-
nom gymnáziu (SG) ŽP to bolo dokopy 
42 žiakov. Maturity prebehli v poriadku 
a bez problémov.
   Podmienky úspešnej maturity ostali aj 
v aktuálnom školskom roku nezmenené. 
Aby žiak  zmaturoval zo slovenského ale-
bo cudzieho jazyka, musí dostať z ústnej 
odpovede najhoršie trojku a z testu viac 
ako 33 percent, prípadne viac ako 25 
percent zo slohu. Ak žiak dostane z úst-
nej odpovede štvorku, potom musí mať 
napísaný test na viac ako 33 percent a 
súčasne sloh na viac ako 25 percent. 
Na ústnu maturitu môžu ísť žiaci bez 
ohľadu na výsledky testu či slohu.
   Pri matematike bude žiak úspešný, 
ak z ústnej odpovede dostane najhor-
šie trojku a test napíše na viac ako 25 
percent. V prípade, ak by z ústnej odpo-
vede dostal štvorku, musí test napísať 
na viac ako 33 percent. Z predmetu, 
z ktorého žiaci nepíšu test ani sloh, 
zmaturujú, ak dostanú z ústnej časti 
najhoršie štvorku.
   Náhradný termín písomných ma-
turít je naplánovaný na desiateho až 
trinásteho apríla. Opravný termín sa 
uskutoční od štvrtého do siedmeho 
septembra. Ústne maturity budú pre-

S cieľom zvýšenia štandardu výučby

Tomáš Kubej
noviny@zelpo.sk

Mgr. Jozef Zákalický 
projektový manažér

V dňoch trinásteho až šestnás-
teho marca prebiehal na celom 
Slovensku maturitný týždeň. Štu-
den   postupne absolvovali slo-
venčinu, cudzí jazyk, matema  ku 
a v prípade chlapcov a dievčat 
maďarskej či ukrajinskej národ-
nos   aj ich materinský jazyk.

Súkromná stredná odborná školy hut-
nícka Železiarne Podbrezová (ďalej 
SSOŠHŽP),  v spolupráci s projektovým 
oddelením Železiarní Podbrezová a.s., 
na základe výzvy Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky, vypracovali projekt pod ná-
zvom: „Modernizácia vybavenia prak  c-
kého vyučovania, ako nástroj na zvýšenie 
počtu žiakov v SSOŠH ŽP“. Projekt bude 
realizovaný v programovom období 2018 
– 2020. Výška nenávratného fi nančného 
príspevku bude maximálne 405 931,58 
eura, pričom oprávnené výdavky pro-
jektu boli schválené vo výške 451 035,9 
eura.
   Cieľom projektu tak,  ako je uvedené 
v jeho názve, je zmodernizovať a doplniť 
nové technické zariadenia slúžiace na 

výučbu v strojárskych, hutníckych a elek-
trotechnických odboroch. Ich zakúpením 
a používaním budeme môcť modernejšie 
a efek  vnejšie vyučovať žiakov. Strojový 
park, ktorý máme v súčasnos  , udržujeme 
vďaka pravidelnej údržbe v dobrej kondícii. 
Aj napriek tomu však chceme žiakom po-
skytnúť možnosť pracovať na nových, mo-
dernejších strojoch. Pre žiakov plánujeme 
kúpiť aj zváračský trenažér, ktorý nesporne 
prispeje k atrak  vnos   výučby a zároveň 
umožní šetrenie materiálom a elektrickou 
energiou.  Dobudovaním dvoch nových 
dielní dosiahneme zlepšenie pracovného 
prostredia pre žiakov elektro odborov.
   Zmyslom vybudovania moderných pra-
covísk je oboznámiť aj žiakov základných 
škôl s podmienkami štúdia v SSOŠH ŽP 
a ukázať im cestu, ktorú si majú možnosť 
vybrať po ukončení základnej školy, aby 
sa vedeli uplatniť v dnešnej modernej 
a náročnej dobe.

Písomné maturity preverili našich žiakov
biehať od dvadsiateho prvého mája do 
ôsmeho júna.
Opýtali sme sa našich maturantov, čo 
hovoria na tohtoročné písomné matu-
ritné skúšky a či sa im zdali náročné:
Matej TURŇA, maturant SSOŠH ŽP
   - Z anglič  ny bol test dosť náročný, ne-
čakal som až také ťažké otázky. Najväčší 

problém som mal s porozumením textu, 
bolo tam veľa chytákov. V slovenčine 
to isté, musel som si dávať pozor pri 
čítaní otázok.
Viktor BABKA, maturant SSOŠH ŽP
   - Keď sme si skúšali maturitné testy 
z predchádzajúcich rokov zdali sa mi 

ľahšie, ako ten, ktorý sme mali dnes. Ale 
dalo sa to zvládnuť. Ťažšia sa mi zdala 
anglič  na, náročný bol predovšetkým 
posluch.
Nikola STRUHÁROVÁ, maturantka 
SG ŽP
   - Anglič  na sa mi zdala dosť náročná, 
čakala som, že to bude oveľa jedno-

duchšie, keďže maturitné testy z mi-
nulých rokov som písala s prehľadom 
a teraz som aj veľa nerozumela. Dúfam 
však, že sme to všetci zvládli. Zo slo-
venčiny témy na sloh boli fajn, ale test 
bol pomerne ťažký, hlavne ten geni  v 
singuláru slova česť.
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Z archívnych podkladov spracoval T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Z materiálov Ing. J. Starkeho spracovala P. Motyčková
noviny@zelpo.sk
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Stoosemdesiate výročie našej dychovky 

   V nových podmienkach buržoáznej 
republiky sa prejavili sľubné a dovtedy 

   Po rozpade prvej Československej 
republiky, v roku 1939, získal štyridsať-
deväť percentný podiel podbrezovských 
železiarní Slovenský štát, ktorý o výrobu 
nemal záujem a tak ho odpredal ne-
meckému koncernu Hermann Göring 
Werke. Keďže bola vojna, nemecká ríša 
potrebovala rozšíriť zbrojársky priemy-
sel. Postupne sa začala prestavba závodu 
a výroba bola preorientovaná na zbro-
jársku. V období prvej Československej 
republiky nebol v Podbrezovej postavený 
ani jeden bytový dom. Táto otázka bola 
riešená až počas vojny, keď robotníci 
nemali kde bývať. Pracovalo ich tu 4 855 
a veľká časť dochádzala. Prvou stavbou 
bol robotnícky internát Walter (dnešný 
bytový dom Podbrezovan), za ktorým 
nasledovala výstavba sídliska Kolkáreň 
a meš  anskej školy. 
   V roku 1942 začali budovať novú štát-
nu cestu na úpätí vrchu Brezová, čím 
sa zvýšila aj plocha pre výrobné účely. 
V tom istom roku bola vybudovaná 
generátorová stanica so skládkou uhlia, 
žeriavová dráha šrotového poľa, trojto-
nová elektrická oblúková pec, uskutoč-
nená modernizácia siemens mar  nských 
pecí, odlievacieho poľa a mechanizácia 

Písal sa rok 1945 a vôkol Podbrezovej zúrila krutá vojna. Snehu bolo v tú zimu 
neúrekom, spomínajú všetci, čo ju trávili v slovenských horách vysilení, hladní 
a túžobne čakajúci každý slnečný lúč. Vedeli, že víťazstvo nemôže byť ďaleko. 
Konečne prišli marcové dni a prosebné pohľady sa upierali do modrastej ob-
lohy, aby čím skôr prišla sloboda. V to ráno, v tú slávnu jar 21. marca, prišlo 
vytúžené oslobodenie...

(Podbrezovan, 1946)

sádzania šrotu a prísad do „mar  niek“. 
Valcovňu čakala rekonštrukcia ohrie-
vacích pecí a valcovaných tra   na bez-
švíkové rúry. V časoch zúriacej vojny 
hrozilo čoraz viac náletov. Museli preto 
urýchlene vybudovať pro  letecké kryty. 
V železiarňach bol banským spôsobom 
vybudovaný podzemný kryt na úpätí 
vrchu Brezová. Mal dva vchody, ktoré 
boli od seba vzdialené sto metrov a vy-
zerali ako vstupy do banskej štôlne. Boli 
orientované kolmo na tok Hrona a ich 
vstup bol od vtedajšej hlavnej brány 
popri budove učtárne a elektrorozvodne. 
Tento kryt slúžil nielen zamestnancom, 
ale aj civilnému obyvateľstvu. 
   Hoci všetky investície, či už sociálne 
alebo výrobné, prispeli k rozvoju žele-
ziarní a zachránili mnoho mužov pred 
zákopmi, robotníci neboli spokojní s tým, 
že vyrábajú pre front, a tak podporujú 
vojnu. Na Horehroní sa začali pomaly 
zhlukovať skupinky ľudí, ktorí robili zá-
soby potravy, munície a vecí podobných, 
ktoré by sa mohli hodiť povstalcom. 
V Podbrezovej vyvrcholil antifašistický 
odboj 26. augusta 1944, kedy robotníci 
zastavili prácu v závode a vedenia sa 
ujal dvadsaťdva členný revolučný výbor. 

O tri dni neskôr bolo ofi ciálne vyhlásené 
Slovenské národné povstanie a železiar-
ne okamžite poskytli povstalcom pomoc 
a prispôsobili tomu výrobu. Dodávali im 
hlavne plechy pre pancierové vlaky, míny 
a zapaľovače, guľomety... Okrem toho 
sedemstoosemdesiatštyri zamestnancov 
železiarní pôsobilo v povstaleckej armá-
de a približne päťsto v partizánskych 
jednotkách. Počas bojov bola veľkým 
prínosom aj nemocnica v Podbrezovej, 
ktorá si vyslúžila prívlastok „Par  zánska 
nemocnica“. Výroba bola zastavená 25. 
októbra 1944 a ľudia boli nútení u  ecť do 
hôr. Nemeckí vojaci to  ž okupovali nielen 
okolie, ale aj závod. Vianočné sviatky 
obyvatelia Podbrezovej prežívali v pivnici, 
pretože  aj ich byty boli okupované.

Boje o Podbrezovú
   Prvé sve  elko nádeje prišlo v januári 
1945, kedy bolo oslobodené Brezno. 
Nemecká armáda ustúpila na východ 
od Valaskej, čím sa Podbrezová stala 
sústavným terčom ostreľovania. Nemci 
využili situáciu a začali sťahovať všetky 
stroje z Piesku na Moravu. Celkovo nalo-
žili až dvesto vagónov strojov, zariadení 
a materiálov. Situácia na fronte sa čoraz 
viac stupňovala a partizáni boli stále 
úspešnejší. Dňa 6. marca bola oslobo-
dená Valaská a Hronec. Pod nemeckou 
okupáciou ostala už len Podbrezová. 
Nemci ju držali ešte pár týždňov a 21. 
marca bola oslobodená sovietskymi 
a rumunskými vojskami. 
   „Ešte sme to nevedeli pochopiť. Ani 

uveriť a vychutnať si, že nemusíme do 
pivníc, kde bledli detské tváričky a kde 
mohla zomrieť i nádej. Aká to bola jar! 
Dejiny nezabudnú na jej príchod s vý-
buchmi v ovocných záhradách. Vôňa 
fi aliek sa miešala s pušným prachom...“ 
(zo spomienok  Podbrezovan 1973).

Zničili, čo sa dalo
   Keď nemecké vojská ustupovali, pálili a 
ničili za sebou všetko čo sa dalo. Okrem 
zničených ciest a železničných mostov 
boli vyhorené aj budovy a meštianska 
škola. Výrobné, pomocné prevádzky 
a technologické zariadenia boli poško-
dené od delostreleckej a mínovej paľby. 
Poškodené bolo aj elektrické vedenie, 
nebol prísun pitnej vody a nefungovali 
telefóny. Jedným slovom, Podbrezová 
a jej okolie boli odrezané od sveta. Aj na-
priek tomu obyvatelia začali odstraňovať 
škody spôsobené vojnou. „Keď pozorný 
zrak skúsených zamestnancov videl obraz 
trosiek závodu a zamínované haly, tak 
sa zdalo, že Podbrezovú vojna nadobro 
pochovala. Ľudia však mali pevnú vieru, 
odhodlanie, vysúkali si rukávy a dali sa do 
práce. Jedni zneškodňovali zamínované 
polia, iní čis  li, opravovali a snažili sa na-
zhromaždiť inventár, ktorí domov odniesli 
obetaví zamestnanci, aby ho uchránili“ 
(Podbrezovan, 1946). Výška škôd v závo-
de bola vyčíslená na vyše dvestodvadsať 
miliónov korún československých. 

Po rokoch prvá „mierová rúra“
   Ukončením a oslobodením Podbrezo-
vej boli železiarne pretransformované na 

Stredoslovenské železiarne Podbrezová 
n.p. Rekonštruované boli objekty na 
Chva  mechu, v Piesku a Tisovci. „Veľkú 
radosť sme mali z prvej rúry, ktorú vyval-
covala rúrovňa. Bola to po rokoch prvá 
mierová rúra. A tak sa postupne rozbehol 
celý závod, zažiarili mar  nské pece, roz-
krú  li sa valcovacie trate. Boli sme plní 
chu  , elánu a plánov“ (Alexander Kaliský, 
Podbrezovan 1965). V roku 1947 začali 
železiarne stavať nové haly na výrobu 
oceľových konštrukcií v Závadke nad 
Hronom a novej zlievarne v Hronci, zača-
lo sa aj s výstavbou Mostárne v Brezne. 
V Podbrezovej bola rekonštruovaná 
oceliareň a predĺžená žeriavová dráha, 
začalo sa s budovaním žíhacej pece vo 
valcovni hrubých plechov, výstavba novej 
elektrickej rozvodne 110/20 kilovoltov 
a mnohé ďalšie.
   Podbrezovské železiarne investovali aj 
do sociálnej vybavenos   obce a menili 
tvár regiónu. Zrekonštruovali nemoc-
nicu, vybudovali kultúry dom, byty vo 
Valaskej a v Podbrezovej dva nové in-
ternáty. Na konci šesťdesiatych rokov 
bola dokončená výstavba futbalového 
štadióna v Podbrezovej.  
   Pre podbrezovské železiarne opäť 
nastala „zlatá éra“ a výstavba najprog-
resívnejšej technológie odlievania ocele 
v Československu. Nedožilo sa však toho 
deväťdesiatsedem zamestnancov, ktorí 
položili svoje životy pri oslobodzovaní 
Podbrezovej v národnooslobodzovacom 
hnu  . 

ziarskeho priemyslu na Slovensku udržali 
a nezanikli, prepustených bolo vyše  síc 
robotníkov. Nezanikol ani hudobný život. 
Nové stanovy  z roku 1921 sa však opie-
rali o starý systém povinných zrážok zo 

mzdy na hudbu.
   Pod vplyvom neustále sa zhoršujúcich 
životných podmienok sa ako prví ozvali 
robotníci v Hronci. Ťažko znášali, že ke-
dysi prišli o hudbu, o ktorej činnos   roz-
hoduje správa železiarní za robotnícke 
peniaze. Vyvolali hnu  e za zrušenie zrá-
žok a za ušetrené peniaze kúpili nástroje 
pre vlastnú, opäť hrončiansku hudbu.
   Zrážkový systém príspevkov na hudbu 
od všetkých zamestnancov bol zrušený 
v roku 1925. Dychová hudba sa ďalej 
udržiavala z vlastných fi nančných príj-
mov. Zhoršilo to síce jej podmienky, ale 
neznamenalo zánik hudobného života. 
Práve naopak, popri dychovej hudbe 
a orchestrálnom telese vznikol robot-
nícky tamburášsky zbor a úradnícky 
spevokol Slovan. V Podbrezovej tak 

existovali až štyri hudobné telesá, ktoré 
sa venovali hudbe a spevu na amatér-
skej úrovni. 
   Po dvojnásobnom pokuse sa správe 
železiarní od roku 1937 podarilo na 
základe dobrovoľnosti opäť obnoviť 
príspevky na hudbu, ale prihlásilo sa len 
okolo 350 úradníkov a 180 robotníkov. 
V uvedenom roku viedol orchestrálne 
teleso a dychovú hudbu Karol Hübner. 
Hudba účinkovala na koncertoch v par-
ku, aj na slávnostných akadémiách.
Otázka č. 5: 
Od roku 1937 boli obnovené príspevky 
na hudbu. Aká suma to bola?
Správne odpovede posielajte do redak-
cie Podbrezovan do desiatich dní od 
vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. 
Žrebovať budeme v každom čísle.

nevídané podmienky národného života. 
Situácia v povojnovom období však bola 
veľmi ťažká. Ceny potravín stúpali a prá-
ca v železiarňach bola obmedzovaná. Aj 
keď sa železiarne v čase veľkej krízy žele-

Vojnou zničené objekty železiarní.  Foto: archív redakcie

 Foto: archív redakcie

Pohľad na železiarne v roku 1943 Foto: archív redakcie

„Vôňa fialiek sa miešala s pušným prachom...“
Pred sedemdesiatimi tromi rokmi bola Podbrezová oslobodená
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Pondelok
Polievky: fazuľová kyslá, roľnícka, 
pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky ● 
Bravčové mäso na paprike, cestovi-
na ● Klužská kapusta ● Tlačenkový 
šalát, pečivo ● Špenátové halušky s 
tvarohom, zakysanka ● Pečené buch-
ty so slivkovým lekvárom, kakao ● 
Bageta s pikantným mäsom ● Ovoc-
ný balíček.

Utorok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
rascová s vajcom, pečivo.
● Kuracie prsia na lesných hríboch, 
ryža, šalát ● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Vyprážaný karfi ol, zemiaky, 
tatárska omáčka ● Študentský šalát, 
pečivo ● Bravčové mäso dusené s ke-
lom ● Palacinky s nutelou ● Bageta 
moravská ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: gulášová, mrkvová s pó-
rom, pečivo.
● Bravčové stehno bra  slavské, ces-
tovina ● Hovädzia roštenka na slani-
ne, zemiaky, cvikla ● Kurča dusené so 
slivkami, ryža ● Horehronský syrový 
šalát, pečivo ● Pečená ryba s bylin-
kami, mexická zelenina ● Šúľance s 
makom ● Bageta Gurmán ● Ovocný 
balíček.

Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, kláštorná, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Bravčový rezeň 
prírodný, ryža, šalát ● Špenátový 
prívarok, volské oko, zemiaky ● 
Lahôdkový šalát, pečivo ● Plnené 
hovädzie mäso, zeleninová obloha 
● Rezancový nákyp s tvarohom a 
jahodami ● Bageta s kuracím mäsom 
● Mliečny balíček.

Piatok
(sviatok)

Polievka: krúpková, pečivo.
● Vyprážaná ryba, zemiaky, uhorka ● 
Hovädzie fi lé kopaničiarske, tarhoňa, 
šalát. 

Sobota
Polievka: hrachová so salámou, pe-
čivo.
● Kuracie prsia orientálne, ryža, 
cvikla ● Goralská pochúťka, knedľa. 

Nedeľa
Polievka: pohronská, pečivo.
● Morčacie prsia prírodné, slovenská 
ryža, uhorka ● Pečená krkovička na 
cesnaku, zemiaky, cvikla.

Jedálny lístok
26. 3.– 1. 4. 2018

Jedálny lístok
2. – 8. 4. 2018

Pondelok
(sviatok)

Polievka: furmanská, pečivo.
● Bravčové stehno hutnícke, knedľa 
● Hovädzia roštenka cigánska, ryža, 
čalamáda.

Utorok
Polievky: zeleninová s rajbaničkou, 
údeninová, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, uhor-
ka ● Bravčový perkelt, cestovina ● 
Torteliny so šunkou, syrová omáčka 
● Parížsky šalát, pečivo ● Zapekaná 
brokolica s tofu ● Škoricové osie 
hniezda, kakao ● Bageta Ape  to ● 
Ovocný balíček.

Streda
Polievky: mexická, tekvicová, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zeleninová 
ryža, kompót ● Hovädzie dusené, 
kôprová omáčka, knedľa ● Zemia-
kovo-bryndzové pirohy so slaninou 
● Pestrý cestovinový šalát ● Mor-
čacie prsia s mrkvou, šalát z čínskej 
kapusty s ananásom ● Žemľovka 
s tvarohom ● Bageta moravská ● 
Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: slepačia, karfi olová, pečivo.
● Plnený bravčový závitok, tarhoňa, 
uhorka ● Vyprážané kuracie stehno, 
zemiaková kaša, šalát ● Lasagne 
mäsové ● Grécky šalát, pečivo ● 
Rezance s tvarohom, zakysanka ● 
Buchty na pare s nutelou, maková 
posýpka, kakao ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: držková, krupicová so zele-
ninou, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa ● Hovädzí guláš mexický, ry-
ža, šalát ● Ryba na vidiecky spôsob, 
zemiaky, šalát ● Šalát mrkvový s 
marhuľami ● Ohnivé kuracie steh-
no orientálne, zeleninová obloha ● 
Muffi  ny s čokoládou, kakao ● Bageta 
Gurmán ● Víkendový balíček.

Sobota
Polievka: hŕstková, pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský, ope-
kané zemiaky, uhorka ● Jelenie ragú 
s brusnicami, cestovina ● Bageta s 
pikantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: francúzska, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Kuracie prsia na hubách, 
ryža, šalát ● Bageta Gurmán.

Ohúrte kreatívnymi receptami
Sviatky jari a znovuzrodenia klopú na dvere

   S veľkonočnými sviatkami sa ne-
odmysliteľne spája konzumácia 
mäsových a údenárskych výrob-
kov, vyprážaných jedál či majoné-
zových šalátov, ktoré sú zdrojom 
nadmerného množstva tuku a soli. 
Vyberajte si radšej kvalitné netuč-
né výrobky. Ako prílohu k mäsu 
využite chren, najlepšie čerstvo 
nastrúhaný, ktorý je mimoriadne 
bohatým zdrojom vitamínu C, ale 
aj viacerých minerálnych látok, ako 
vápnik, draslík, horčík, vlákniny... 
Sviatočné jedlá si kombinujte so 
zeleninou – na jednu porciu mäsa 
by mala byť rovnaká porcia zele-
niny. Návštevu môžete namiesto 
čipsov ponúknuť čerstvým alebo 
sušeným ovocím a nezabudnite na 
dostatok teku  n. 
     Skôr, ako sa pus  te do hodova-
nia, pamätajte na to, že nesprávne 
stravovanie vám môže spôsobiť 
problémy. Preto je dobré, keď poz-
náme svoju mieru. Ak budete mať 
predsa len pocit plného žalúdka, 
doprajete si prechádzku a vy  ah-
nite von aj zvyšok rodiny. Tí, ktorí 
zdravo žijú po celý rok, si však môžu 
 dopriať. 

V minulos   veľkonočnej hos  ne predchádzal štyridsaťdňový pôst, počas ktorého sa ľu-
dia zdržiavali nielen mäsitých pokrmov, ale aj zábavy, alkoholu či cigariet. Stravovali sa 
výlučne múčnymi jedlami, kašami, strukovinami, kapustou, jednoduchými polievkami 
alebo zemiakmi. Jedlo bolo podávané v menších množstvách. Išlo o celkovú očistu or-
ganizmu po vianočnom hodovaní. Dnes sa od striktného dodržiavania pôstu upus  lo, 
no tak, ako kedysi, aj dnes pla  , že na Veľkú noc sa opäť hoduje! Oslávte  eto sviatky 
s tradične netradičnými jedlami, ktoré potešia nielen bruško, ale aj oči kúpačov. 

Potrebujeme: 8 dutých čokoládových 
vajíčok, 150 gramov lučiny alebo mascar-
pone, 15 gramov masla, 30 gramov 

Potrebujeme: oválne paradajky, zelenú 
vňať mladej cibuľky, šalát alebo ná  erku 
podľa vlastnej chu  .
Postup: paradajky nakrojíme na „všetky 
svetové strany“ a vyberieme z nich duži-
nu. Z druhej strany urobíme malý otvor, 
do ktorého vsunieme vňať. Paradajky 

Potrebujeme: lístkové cesto, žlté a červe-
né potravinové farbivo, šalát na naplnenie 
(vajíčkový, zemiakový, šunkový...), petržle-
novú alebo kôprovú vňať, malú formu 
v tvare kužeľa, lístkové cesto, 1 vajce.
Postup: lístkové cesto vyvaľkáme a na-
krájame na šesť rovnakých pásov, ktoré 
namotáme na formu a potrieme „oranžo-
vou“ farbou. Získame ju zmiešaním červe-
ného a žltého potravinárskeho farbiva. Na 
záver ešte potrieme vajíčkom a pečieme 
osem minút, ak treba aj viac, pri teplote 
180 stupňov Celzia. Po upečení necháme 
vychladnúť a opatrne dáme dole formu. 
Naplníme šalátom a ozdobíme vňatkou.  

Potrebujeme: vajcia, zrelé avokádo (jed-
no avokádo vyjde na desať vajíčok, po 
prekrojení dvadsať porcií), syrokrém, 
údený losos (podľa chuti, môže byť aj 
tepelne upravený).
Postup: vajíčka uvaríme natvrdo, ošú-
peme, prekrojíme a vyberieme žĺtka, 
ktoré dáme do separátnej misky. Prekro-
jíme avokádo, popučíme ho vidličkou 
a vymiešame so žĺtkami a syrokrémom. 
Okoreníme, osolíme podľa chu   a vajíč-
ka naplníme pomocou cukrárenského 
vrecka. Navrch dáme zrolovaný plátok 
lososa a ozdobíme jarnou cibuľkou alebo 
petržlenovou vňaťou.  

Na cesto potrebujeme: 250 gramov ko-
kosového mlieka, 1 vanilkový cukor, 600 
gramov hladkej múky, 125 gramov masla, 
soľ, 3 kusy vajec, 1 kocka droždia, poliev-
ková lyžica kryštálového cukru.
Na zdobenie potrebujeme: 200 gramov 
čokoládovej polevy – bielej, 100 gramov 
strúhaný kokos, 20 mandlí, 40 kusov klin-
čekov a 100 gramov marcipánu. 
Postup: Zohrejeme kokosové mlieko a pri-
dáme vanilkový cukor. Preosejeme múku. 
Do misky dáme 100 mililitrov vlažnej vody 
a rozdrobíme aj droždie, pridáme cukor, 
zamiešame a vlejeme do misky s mú-
kou. Premiešame, prikryjeme a necháme 
pätnásť minút kysnúť. Vajcia zmiešame 
s rozpusteným maslom, pridáme š  pku 

soli a kokosové mlieko. Túto zmes pridáme 
do kvásku a vypracujeme cesto, ktoré ne-
cháme odpočívať tridsať minút. Vykysnuté 
a rozvaľkané cesto sformujeme do valca 
a nakrájame ho na dvadsať rovnakých 
častí. Každý kúsok vymodelujeme do 
guličky a poukladáme na plech. Necháme 
kysnúť ešte dvadsať minút. Rúru vyhreje-
me na 175°C a guličky pečieme 16 – 18 
minút. Necháme ich vychladnúť. Zároveň 
si rozpus  me bielu čokoládu vo vodnom 
kúpeli a oblejeme ňou vychladnuté guľ-
ky, posypeme ich kokosom a necháme 
stuhnúť. Mandle použijeme ako zobáčik 
a klinčeky ako oči. Z červeného marcipánu 
vymodelujeme hrebienok a paprčky, ktoré 
prilepíme pomocou polevy. 

Krémové veľkonočné vajíčko

Lososové vajíčka 
s avokádom

Plnené mrkvičky

Jedlé tulipány

Kokosové sliepočky 

naplníme buď kávovou lyžičkou šalátom 
(podľa vlastného výberu) alebo cukrá-
renským vreckom naplníme ľubovoľnou 
ná  erkou – vajíčkovou, tuniakovou, syro-
vou..., na tanieri môžeme dozdobiť inou 
zeleninou, napríklad kučeravým šalátom 
alebo uhorkou. Jedlú ky  cu podávame. 

práškového cukru, vanilkový extrakt, 
125 mililitrov 33 percentnej smotany, 
marhuľový lekvár, dužinu z mandarínky 
alebo pomaranča (môže byť aj iné ovocie 
podľa chuti, najlepšie oranžovej farby, 
aby pripomínalo žĺtko, napríklad mango 
či broskyňa).
Postup: nožíkom namočeným v horúcej 
vode opatrne odrežeme vrch vajíčka 
a odložíme vajíčka do chladničky na pol-
hodinu. Medzitým z lučiny, preosiateho 
cukru a vanilkového extraktu vymiešame 
krém. V druhej miske vyšľaháme smota-
nu, ktorú zmiešame s prvým krémom. 
Pripraveným krémom naplníme vajíčka 
asi tak do trištvrte. Znovu odložíme do 
chladničky na polhodinu. Maslo, lekvár 
a ovocie zmiešame a krátko povaríme aby 
sme dostali hutnejšiu zmes. Keď vajíčka 
vychladnú, vydlabeme do krému malú 
dierku, do ktorej vložíme ovocnú zmes 
a na vrch dáme odrezané vršky vajíčka. 
Chutné prekvapenie môžeme podávať. 
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Aký je rozdiel medzi pomlčkou a spo-
jovníkom a ako ich správne písať?

Zapamätáte si to ľahko podľa toho, 
že spojovník niečo spája, a naopak, 
pomlčka oddeľuje. Spojovník je „krat-
ší“, nie sú pred ním ani za ním medzery 
a spája dve samostatné slová na vyjad-
renie ich spolupatričnos  . Napríklad: 
bielo-modrý, materiálno-technický. 
Nepíše sa v slovách, ktoré znamenajú 
jeden nerozdeliteľný celok, ako naprí-
klad vedeckovýskumný kabinet. Môže 
spájať aj časti slov, ktoré obsahujú 
číslice, 3-dielny, 2-izbový.  Pomlčka je 
oddelená z oboch strán medzerami. 
Najčastejšie sa píše pri oddeľovaní 
vsuvky vo vete. Napríklad: Na porade 
sa hovorilo – okrem iného – aj o archi-
vácií. Tak  ež vyjadruje časové rozpä  e 
a nahrádza výrazy „až“, „do“, v rokoch 
1990 – 2010, január – marec. Pomlčka 
môže nahrádzať aj sloveso „je“, mla-
dosť – radosť. Vo vete môže byť po-
užitá aj ako zdôraznenie niečoho. Kto 
nepozná Tatry – nepozná Slovensko.

„Márne ťa naše oči hľadajú, márne po tvári slzy 
stekajú. Aj keď si odišiel a nie si medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš vždy s nami.“
Dňa 25. marca uplynie trinásť rokov, čo nás 
navždy opus  l  drahý manžel, ocinko a kamarát

JÁN REJTA z Lopeja.
S úctou a láskou spomínajú manželka Veronika a dcéry
Janka a Danka s rodinami

...
„Len ky  čku kvetov z lásky na hrob môžeme dať, 
pokojný spánok priať,  chú modlitbu odriekať 
a s bolesťou v srdci spomínať.“
Dňa 28. marca uplynú štyri roky odvtedy, ako nás 
navždy opus  la milovaná manželka, mama, stará 
a prastará mama

Mária KALICKÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomína manžel a dcéra s rodinou

...  
Dňa 29. marca si pripomenieme dvadsať rokov 
odvtedy, ako nás navždy opus  la naša milovaná 
dcéra, mama, sestra a kolegyňa

Anna HRUBOŠOVÁ z Brezna.
S láskou spomínajú rodina a bývalí spolupracov-
níci zo ŽP Informa  ka

...
„Kto žije v srdciach tých, ktorých opustil, ten 
nezomrel a navždy ostane v našich spomienkach.“
Dňa 30. marca uplynie dvadsať rokov odvtedy, 
ako nás opus  l manžel, otec, starý otec a prasta-
rý otec

Mar  n BANETKA z Valaskej.
S úctou a láskou spomínajú manželka, de   s ro-
dinami a ostatná rodina

Kúpim garáž na Kolkárni v Podbrezovej.
Kontakt: 0903 546 084

Inzertná služba

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

„Túžba po živote sa skončila, ako keď luskneš 
prstami a nasledovala cesta k Otcovi. Musel som 
ísť, navždy. Už neprídem domov, nikdy. Snáď by 
ste chceli počuť aspoň môj hlas, no už sa tak 
nestane. Tak rozhodol Pán a prijal ma na miesto, 
ktoré mi bolo určené.“ 
Dňa 27. marca uplynie prvý smutný rok, čo nás navždy tragicky 
opus  l manžel, otec, starý otec, syn a brat

Ján TUROŇ z Valaskej.
Hoci uplynul už rok, prídu aj chvíle, keď si uvedomím, čo som 
počas môjho najväčšieho žiaľu neurobila. Za fi nančnú pomoc pri 
organizovaní pohrebu ďakujem Nadácií Miška Sotáka a za dôstoj-
nú rozlúčku aj Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová. 
S láskou a úctou spomína manželka Janka, dcéra Simonka s man-
želom Joellom a synčekom Kris  ánkom, syn Lukáško a ostatná 
rodina

...
„Slza smútku  ško stečie po tvári, bolesť v srdci 
zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň v 
našich srdciach zahorí.“
Dňa 17. marca  sme si pripomenuli ôsme smutné 
výročie odvtedy, ako nás náhle opus  l náš milo-
vaný manžel a otec 

Ján HUBERT z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu  chú spomienku.
Spomíname s láskou a úctou

...
„More lásky si so sebou vzal, hory boles   zane-
chal, prázdno je tam, kde znel tvoj hlas, spomien-
ka na teba zostáva v nás.“
Dňa 23.marca uplynulo 10 rokov, čo nás navždy 
opus  l manžel, otec a starý otec

Štefan KOHÚT z Bystrej.
S láskou a úctou  spomínajú manželka a dcéry 
s rodinami

Pozývame vás: 

Na slovíčko

S p o m i e n k y

● Na vystúpenie pre de   a rodičov Miro 
Jaroš – Ťuki tour 2, do Mestského domu 
kultúry v Brezne, 23. marca o 16. hod. 
● Na súťažnú prehliadku folklórnych 
skupín bystrického a breznianskeho 
regiónu s názvom „Nositelia tradícií“, 
ktorá sa uskutoční v nedeľu, 25. marca, 
o 13.30 hod. v Mestskom dome kultúry 
v Brezne. 
● Dňa 25. marca o 14. hod. na tradičné 
ľudové zvyky „Vynášanie Moreny“. 
Program bude v podaní detského fol-
klórneho súboru Šťastné detstvo. 
● Na vernisáž výstavy „Naše lesy“, ktorá 
bude 28. marca o 15.30 hod. v kultúr-
nom dome vo Valaskej. 
● Do Bombura klubu v Brezne na zaují-
mavú cestovateľskú prednášku „Irán – 
tajomná Perzia“, ktorá bude 28. marca 
o 18. hod. 
● Dňa 9. apríla do Mestského domu 
kultúry v Brezne, kde na vás o 19. hod. 
 čaká komédia „Pyžamo pre šiestich“. 
Ide o bláznivú divadelnú komédiu 
o tom, čo sa môže stať, keď plány ne-
vyjdú podľa očakávaní a pri večeri sa 
stretnú nielen dvaja milenci. 

Ďakujeme
Ďakujeme generálnemu riaditeľovi Železiarní Podbrezová Ing. Vladimírovi Sotákovi, 
výrobnému riaditeľovi Ing. Milošovi Dekrétovi, vedúcemu ťahárne rúr Ing. Jozefovi 
Michálikovi a majstrovi ťažných stolíc v ťahárni rúr Romanovi Luptákovi za ľudský 
prístup a nezištnú pomoc pri riešení zabezpečenia zdravotnej starostlivos  .

Ján Vais s manželkou
...

Ďakujeme Nadácii ŽP, predovšetkým Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predsta-
venstva  ŽP a Ing. Marianovi Kurčíkovi, podpredsedovi predstavenstva,  za peňažnú 
pomoc pre našu dcérku Emku, ktorej liečba je  fi nančne  veľmi náročná.

Rodina Prečuchová

Klebetníci sú obávaní a nebezpeční ľu-
dia. O každom dačo vedia. Z pravdivej 
muchy urobia šikovnosťou a intrikami 
známeho klebetného slona. Však nie sú 
to len naše drahé ženy, nie, i mužovia 
sú tejto nectnos   s náruživosťou od-
daní. Sú to najviac takí mužovia, ktorí 
majú príliš veľa voľného času, ktorí nie 
sú dostatočne zamestnaní a ktorí svojú 
energiu ušetrenú pri nečinnos   v prá-
ci, menia na klebety. Častým zjavom 
sú bohužiaľ – klebety v kanceláriach. 
Klebetníci dajú sa raz do toho, raz do 
onoho kolegu. Šikovne sa ho opytujú 
po jeho príbuzných, po jeho bývalom 
zamestnaní, po jeho záľubách a iných 

Závodné klebety
(Podbrezová, 1942, v pôvodnom znení)

veciach a keď im, nič netušiac, odpove-
dá, dodáva im tento poľutovaniahodný 
človek takto ešte aj sám „materiál“ pre 
ich klebety. A potom to začína: „Už 
ste počuli...?“ Ľavina klebiet dá sa do 
pohybu. Jej výsledok je, že nielen práca 
klebetníkov zostane ležať nevybavená, 
ale že sa poriadnemu človekovi často 
práca celkom zprotivívuje. Preto by 
mal každý z nás energicky vystupo-
vať proti klebetám v závode. Takéto 
klebety brzdia výkon, sú nehodné pre 
čestného spolupracovníka a okrem 
toho, milý spolupracovník – keď dnes 
trafi a iného, môžu už zajtra trafi ť seba 
samého. 

Pre jedného samozrejmosť, pre iného vzácnosť 
Voda je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka a tvorí sedem-
desiat percent nášho tela. Je súčasťou nášho každoden-
ného života a len veľmi ťažko by sme sa bez nej zaobišli. 
Považujeme ju za samozrejmosť a častokrát jej nevenu-
jeme veľkú pozornosť. Až 97,4 percenta svetovej vody je 
slaná, teda nie je pitná. Zo zvyšných 2,6 percenta je až 
trištvr  na zmrazená v ľadovcoch. Zo šta  s  k vyplýva, že až 
tre  na populácie nemá prístup k pitnej, čistej vode. Čo sa 
týka odpadových vôd, situácia je ešte alarmujúcejšia. Len 
štvr  na ľudí má toalety napojené na kanalizáciu (zdroj: 
WHO - Svetová zdravotnícka organizácia). Svet sa začal 
problema  kou nedostatku vody zaoberať v roku 1992 a od 
roku 1993 sa oslavuje Svetový deň vody. Krajiny po celom 
svete boli vyzvané, aby tento deň venovali ak  vitám, ktoré 
pripomenú verejnos  , že voda je nenahraditeľný zdroj. 
Svetový deň vody je 22. marca a pri tejto príležitos   sme 

si pre vás pripravili fakty a zaujímavos   o vode: 
● V niektorých štátoch Afriky a Ázie musí človek prejsť 
približne šesť kilometrov, kým sa dostane k najbližším 
zásobám pitnej vody. ● V Peru sa nachádza bilbord, ktorý 
absorbuje vlhkosť a premieňa ju na pitnú vodu. ● Osem-
násť litrov vody váži dvadsať kilogramov. ● Na výrobu 
kilogramu kávy sa spotrebuje jedenásť  síc litrov vody. 
● Ťava vypije 200 litrov vody za 3 minúty. ● Žirafy prejdú 
väčšie vzdialenos   bez pi  a vody ako samotné ťavy. ● Až 
deväťdesiat percent podzemných vôd v čínskych mestách 
je znečistených. ● Priemerne využije jedno spláchnu  e 
toalety až 6 litrov čistej a pitnej vody. ● Slony vycí  a vodu 
až na 12 míľ. ● Pri ručnom umývaní riadu spotrebujete až 
sedemkrát viac vody, ako umývačka riadu. ● Život v blíz-
kos   vody vás podľa štúdií robí šťastnejším, kľudnejším a 
viac krea  vnym (zdroj: zaujimavysvet.sk).
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Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

Nadstavbu sme začali dvoma víťazstvami
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – 

FK Železiarne Podbrezová 0:1 (0:0)

Radosť našich hráčov po strelenom góle do siete Michaloviec.  Foto: I. Kardhordová

Endy Opoku Bernadina bol pri obidvoch góloch pro   Michalovciam. Foto: I. Kardhordová

Góly: 81. Leško (11 m).
   Prvé kolo nadstavby odohrali futbalis   
Podbrezovej v Zlatých Moravciach, kde 
začali v dobrom tempe. Prvú šancu mal 
v dvadsiatej minúte Harba, keď ľavač-
kou vystrelil nad našu bránu. Následne 
prišiel poriadne ostrý sklz Nikoliča na 
Matúša Mikuša, za ktorý obranca ViOn-u 
dostal iba žltú kartu, aj keď to vážne 
zaváňalo červenou. Náš útočník mu-
sel z hry odstúpiť, vystriedal ho Viktor 
Mojžiš. Skóre stretnutia mohol v 33. 
minúte otvoriť Leško, z mierneho uhla 
na hranici malého vápna však mieril 
vedľa. Následne to v ešte väčšej šanci 
skúšal Endy Bernadina, no zoči-voči 
Kováčovi neuspel, keď skúsený brankár 
domácich predviedol famózny zákrok. 
V druhom polčase sme na šancu ča-
kali až do poslednej štvrťhodiny, kedy 
sa Endy Opoku Bernadina dostal do 
samostatného nájazdu po pase Leška, 
lenže v snahe obísť Kováča ho gólman 
parádne zastavil, keď sa Holanďanovi 
vrhol pod nohy a zobral mu čisto loptu. 
V osemdesiatej minúte fauloval v strede 
poľa Bariš, dostal druhú žltú kartu a ná-
sledne červenú. Presilovku sme využili 

Góly: 4. Tereščenko, 47. Bernadina – 76. 
Žofčák (11 m).
   V druhom kole nadstavby sme na do-
mácom trávniku privítali MFK Zemplín 
Michalovce. Podbrezovej vyšiel vstup 
do zápasu výborne a už v štvrtej minúte 
sa ujala vedenia. Po dlhom a presnom 
výkope Kuciaka unikol Bernadina a jeho 
spätnú prihrávku poslal do siete Te-
reščenko (1:0). V jedenástej minúte sa 
opäť rozvlnila sieť za hosťujúcim branká-
rom Kirom, ale hlavička Bilića nemohla 
byť uznaná pre ofsajdovú pozíciu nášho 
obrancu. Na druhej strane, prvú veľkú 
šancu hos   mal Koscelník, ktorého volej 
do stredu brány vyrazil Kuciak. Hostia 
mali územnú prevahu, ale na ďalšiu gó-
lovú šancu čakali až do 43. minúty. Žofčák 
po centrovanej lopte z dobrej pozície 

veľmi rýchlo, avšak vďaka penalte, ktorú 
vybojoval navrátilec Kostelný a Dávid 
Leško ju bez problémov premenil (0:1). 
Ilja Tereščenko mohol skóre navýšiť, 
lenže jeho pokus po rýchlej akcii ťahanej 
práve Leškom v 85. minúte nepus  l do 
siete Nikolič. Prvé stretnutie nadstav-
bovej čas   sme teda zvládli a z horúcej 
pôdy Zlatých Moraviec sme si odviezli 
tri body.
   Tréner Podbrezovej Marek Fabuľa a je-
ho hodnotenie zápasu: „Sme veľmi radi 
za tri body, ktoré sme získali u súpera, 
ktorý je v domácom prostredí veľmi 
nepríjemný. Mohli sme rozhodnúť už v 
prvom polčase, ale brankár Kováč ukázal 
svoje kvality. Mrzí ma čierna škvrna v 
podobe zranenia Mikuša, taký súboj by 
sa v našej lige nemal objaviť.“
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble: Kováč 
– Duga, Kotula, Nikolić, Chren – Orávik, 
Bariš, O. Šašinka (79. M. Rigo), Paixao da 
Silva – Bartolomeu (68. Cléber), Harba.
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak – Via-
zanko, Bilič, Djordjevič, Turňa – Kostelný, 
Sedláček – Bernadina (90+2. Lepieš), 
Mikuš (30. V. Mojžiš, 75. Tereščenko), 
Leško – Więzik.

FK Železiarne Podbrezová – 
MFK Zemplín Michalovce  2:1 (1:0)

prestrelil bránu a následne, v ešte väčšej 
šanci, japonský legionár Tsubasa z vnútra 
päťky hlavou v páde trestuhodne minul 
tri žrde Kuciaka. Druhý polčas začal rov-
nako ako prvý, dlhá lopta sa dostala až k 
Bernadinovi, ktorý obišiel brankára hos   
a zvýšil na 2:0. V 58. minúte bol blízko k 
zníženiu Koscelník, ktorého krásnu krížnu 
strelu bravúrne zneškodnil Kuciak. V 76. 
minúte už bolo len 2:1 pre domácich, keď 
po faule Kriváka na Regáliho bezpečne 
premenil nariadený pokutový kop Žofčák. 
Záverečný tlak hos   z Michaloviec už gól 

FK Železiarne Podbrezová podpísal 
profesionálne kontrakty s dvojicou 
mladých futbalistov. Ide o dvojičky 
Alexandra a Viktora Mojžišovcov, ktorí 
s A mužstvom absolvovali už zimnú 
prípravu a zúčastnili sa aj sústredenia 
v Turecku. Dĺžka zmluvy pri oboch 
perspektívnych mladých hráčoch je 
na tri roky.
   Obaja mladíci hrávali od úplných 
začiatkov spolu. Ako šesťroční začínali 
s futbalom v Hon  anskych Nemciach, 
odkiaľ sa v devia  ch rokoch presunuli 
do FK Dukla Banská Bystrica. Súčasťou 
štruktúr tohto mužstva boli až do leta 
minulého roku, kedy prešli do FK Že-
leziarne Podbrezová, kde nastupovali 
za najstarší dorastenecký výber U 19, 
pričom ľavý obranca Alexander odohral 
deväťdesiat minút v jesennej čas   za 
B  mužstvo Podbrezovej a ofenzívny 
záložník Viktor osemnásť.
   „Vnímam to len pozi  vne, ale viem, 
že to prináša aj väčšiu zodpovednosť a 
teraz už aj profesionalizmus a všetko, čo 
k tomu patrí. Znamená to pre mňa, že 
prechádzam do vyššej úrovne a musím 
robiť všetko pre to, aby som sa čo naj-

nepriniesol a keď sa na druhej strane pä-
 čkou nepresadil ani Wiezik, Podbrezová 

zaknihovala ďalšie dôležité víťazstvo v 
boji o udržanie vo Fortuna lige.
   Marek Fabuľa po zápase s Michalov-
cami: „My sme mali výborné vstupy do 
oboch polčasov. Myslel som si, že sa po 
nich viac upokojíme, no nestalo sa. Víťaz-
stvo hreje, no dosť sme sa naň narobili.“
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak – Via-
zanko, Krivák, Djordjević, Bilič – Kostelný, 
Sedláček – Bernadina (89. Breznanik), 
Tereščenko (61. V. Mojžiš), Leško (90. 
Magda) – Więzik.
MFK Zemplín Michalovce:  Kira – Shu-
meiko, Bednár, Žofčák, Turik (56. Danko), 
Regáli, Mancilla, Koscelník, Kavka, Tsuba-
sa (67. Ma  ć), Bragin (46. Sulley).

Dvojčatá Mojžišovci podpísali
profesionálne kontrakty

rýchlejšie adaptoval na mužský futbal 
a samozrejme postupom času aj zlep-
šoval,“ povedal Alexander: „Som rád a 
teší ma, že sa klub rozhodol ponúknuť 
mi profesionálnu zmluvu. Moje prvé 
pocity po podpise zmluvy boli pozi  vne. 
To, že som dostal možnosť sa pridať do 
A  mu je pre mňa veľký krok v mojej 
futbalovej kariére. A som rád, že si ma 
tréner vybral do A  mu a, že som dostal 
takúto možnosť,“ dodal Viktor.
   Podpis profesionálnych kontraktov 

je pre mladých hráčov odmenou za ich 
tvrdú prácu a mo  váciou pre ďalších 
hráčov dorasteneckých družs  ev, ktorí 
už mali možnosť nakuknúť do kabíny 
ligového mužstva. Práve jeden z bratov, 
Viktor, dostal možnosť už v prvom kole 
nadstavby. Vo svojom prvom ligovom 
štarte odohral 45 minút a prispel k zisku 
troch bodov na pôde FC ViOn Zlaté Mo-
ravce – Vráble. V nasledujúcom, opäť 
víťaznom, zápase pro   Michalovciam 
odohral ďalších 30 minút.

 V súboji na ihrisku FC ViOn Zlaté Mo-
ravce-Vráble v prvom kole nadstavby 
sa do zostavy vrá  l bývalý 
kapitán FK Železiarne Pod-
brezová Jaroslav Kostelný, 
ktorému po jesennej čas   
skončila zmluva a aj keď 
to vyzeralo, že odíde inde, 
po niekoľkých týždňoch, 
ba až mesiacoch, na Ho-
rehroní ostáva.
   Zo svojho opätovného 
debutu mal skúsený ob-
ranca alebo defenzívny záložník, len 
dobré pocity. V strede poľa si svoje 
miesto zastal vynikajúco, neprehral 
jediný dôležitejší súboj a dokonca vy-
bojoval pokutový kop, z ktorého Dávid 
Leško rozhodol o našej najtesnejšej 
výhre: „Bolo to náročné stretnu  e, ale 
boli sme lepší a zaslúžene sme vyhrali. 
Mali sme tri tutovky, ktoré keby sme 
premenili skôr, tak to dohráme v pokoji, 
ale vyšlo to tak, že to bolo emo  vne až 
do konca. Pri penaltovom zákroku nie je 
o čom hovoriť. Rozhodca to videl. Ja som 
si loptu posunul do ľavej strany a hráč 
súpera ma držal, ako keby bol nejaký 
majáles – jasná penalta,“ povedal po 
stretnu   32-ročný futbalista.

Kostelný je rád, 
že zostal v Podbrezovej

   S prvým  mom Podbrezovej síce ne-
absolvoval zimnú prípravu a ani sústre-

denie v Turecku, naplno 
ale zarezával s výberom 
Mária Auxta: „Trénoval 
som s béčkom od začiatku 
prípravy. Mali sme vynika-
júce dvojfázové tréningy, 
čiže fyzicky som rozhodne 
pripravený dobre. Mužstvo 
ostalo skoro úplne to isté, 
čo bolo na jeseň, takže si 
myslím, že spoznávať sa s 

hráčmi nepotrebujem,“ tvrdí bývalý hráč 
Ružomberku, Nitry, Opavy či rakúskeho 
Ritzingu, ktorý zároveň aj vysvetlil, ako 
to počas zimy bolo: „Niekedy to predl-
žovanie zmluvy a dohoda medzi obomi 
stranami trvá dlhšie, inokedy kratšie. U 
mňa to trvalo dlhšie, ako by sa čakalo, 
ale som rád, že som nakoniec zostal a 
môžem mužstvu pomôcť. Dohodli sme 
sa na zmluve do konca tejto sezóny a 
potom sa budeme rozprávať, čo ďalej,“ 
prezradil.
   Jaroslav Kostelný nastúpil aj v druhom 
zápase nadstavbovej časti proti MFK 
Zemplín Michalovce, kde opäť odohral 
celých deväťdesiat minút a bol platným 
hráčom víťazného  mu Podbrezovej.

Pozývame vás na domáci zápas FK Železiarne Podbrezová 
proti 1. FC Tatran Prešov 

v sobotu, 31. marca, o 17. hod. 
Príďte podporiť našich futbalistov. Železiar do toho!

Alexander a Viktor Mojžišovci s prezidentom FK Železiarne Podbrezová Ing. Júliusom Kri-
váňom po podpise kontraktov


