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Z obsahu čísla
vyberáme:

EKO QELET má tri
nové prevádzky
V priebehu uplynulého roka sme otvorili tri nové prevádzky – vo Vrbovom,
v Sučanoch a v Banskej Bystrici. Treba
povedať, že sú to z rôznych hľadísk
neporovnateľné prevádzky, ale z celkového pohľadu hodno m ich otvorenie
a fungovanie veľmi kladne. Každá z nich
plní aj špeciﬁcké úlohy, ktoré vyplývajú
buď z regionálneho alebo firemného
záujmu.
ŽP Group

čítajte na 3. strane

Súťaž zmien
– centrálna údržba
Poslaním prevádzkových údržieb je
zabezpečiť prevádzkyschopný stav
technologického zariadenia výrobných
prevádzkarní tak, aby výroba nebola
obmedzovaná, a tým mohla plniť plánované požiadavky. Preto pôvodné kritéria
súťaže ostali zachované.
Železiarne Podbrezová

Ilustračné foto: A. Nociarová

Prvé ocenenie pre publikáciu o hrade Ľupča

Kniha bude vystavená aj v Prahe a Frankfurte
Mgr. V. Homola
kastelán hradu Ľupča

Kniha o Ľupčianskom hrade sa delí na štyri ťažiskové kapitoly. Prvá z nich sa venuje histórii
hradu, predstavuje jeho držiteľov a správcov, rekonštruuje majetkové pomery panstva,
ako aj využívanie hradných objektov v priebehu celého dejinného vývoja, od jeho vzniku
až do súčasnos . Druhá kapitola sa zameriava na stavebný vývoj hradu, oboznamuje čitateľa so všetkými doposiaľ iden ﬁkovanými ťažiskovými stavebnými etapami, ktoré menili
jeho vzhľad a určovali jeho stavebný charakter. Na túto kapitolu nadväzuje stať venovaná
pamiatkovej ochrane a obnove hradu, ktorej významnou časťou je zhodnotenie posledných
rekonštrukčných prác, realizovaných po prechode hradu do vlastníctva podniku Železiarne
Podbrezová a.s. Knihu uzatvára kapitola „Hradný sprievodca“, ktorá oboznamuje so súčasným využi m jednotlivých hradných objektov.
Ak máte záujem o jej kúpu, stále máte možnosť. Kúpte si ju v pokladniciach starého
a nového závodu a na propagačnom oddelení Železiarní Podbrezová. Cena publikácie je
23,90 eura. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 645 2818.

Dňa 10. apríla sa konal 11. ročník prestížnej súťaže obrazových
a obrazovo-textových kníh a propagačných materiálov
o slovenských regiónoch,
mestách a obciach. Do
súťaže bola prihlásená
aj publikácia o hrade
Ľupča.
Súťaž organizuje Klub
fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a jej cieľom je prispieť k zvyšovaniu este ckej úrovne obrazových
a obrazovo-textových kníh a iných
propagačných materiálov o Slovensku a jeho územných čas ach, o krajoch, regiónoch, mestách a obciach,
aby boli rovnocenné úrovni propagačných produktov vychádzajúcich v
starých členských štátoch Európskej
únie.
Železiarne Podbrezová a.s., prostredníctvom vydania publikácie
Hrad Ľupča, Klenot Pohronia vo svetle vekov získali striebornú medailu v
kategórii Knihy o obci – monograﬁcké publikácie. Na prvom mieste sa
umiestnila publikácia „Rona, Rovnianske srdce vpísané do skla“ od
autora Eduarda Timka.
Slávnostné odovzdávanie cien prebehlo v Štátnej vedeckej knižnici
v Banskej Bystrici, čím sa zároveň
otvorila výstava najkrajších kníh a kalendárov o Slovensku. Výstava bude
putovať po viacerých slovenských
mestách. Vybrané knihy, medzi ktorými nechýba dielo o hrade Ľupča,
budú odprezentované aj na dvoch
medzinárodných knižných výstavách „Svet knihy v Prahe“, ktorá sa
uskutoční v máji, a na výstave vo

Frankfurte nad Mohanom v októbri.
Po skončení výstav knihy ostanú v
knižniciach zastupiteľských úradoch
v danej krajine, čo je ež zaujímavou
propagáciou nášho diela.
Na základe pozitívnych ohlasov
z odborných kruhov, ale
aj tých pri predaji knihy,
sme sa rozhodli zapojiť
publikáciu do ďalších
súťaží, ako napríklad
„Cena Slovenskej historickej spoločnos “ alebo
„Cena časopisu Múzeá
a pamiatky“. Veríme, že aj
z týchto odborne zameraných súťaží
si odnesieme zaujímavé umiestnenie, o ktorom vás budeme môcť
informovať.

čítajte na 3. strane

Oceláři 2018
V dňoch 5. – 6. apríla 2018 sa konal v
malebnom valašskom mestečku Rožnov
pod Radhoštěm, tesne za hranicami so
Slovenskom, v Českej republike, 34.
ročník tradičnej oceliarenskej konferencie venovanej teórii a praxi výroby
a spracovania ocele. Táto konferencia je
pritom považovaná za jedinú skutočne
pracovnú konferenciu, ktorú metalurgovia predovšetkým zo Slovenska a Čiech
pravidelne usporadúvajú.
ŽP Group

čítajte na 5. strane

Po bezgólovej
remíze víťazstvo
v domácom prostredí
Na neutrálnej pôde v Zlatých Moravciach sme s vedúcim tímom skupiny
o udržanie – Nitrou, remizovali 0:0. Po
dvoch remízových stretnu ach nás doma čakala posledná Senica a povinnosť
kázala zvíťaziť.
FK ŽP

čítajte na 8. strane

Víťaz šiesteho kola čitateľskej súťaže

Vyžrebovali sme víťaza šiesteho kola čitateľskej súťaže venovanej 180. výročiu našej dychovej hudby. Žrebovali sme z úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že Tamburášsky zbor na Slovensku nebol organizovaný v žiadnom
spolku. Šťastena dopriala Anne Vrábovej z Ppam. Cenu do súťaže venoval
prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., riaditeľ ŽP VVC s.r.o. Výherkyni blahoželáme
a cenu si môže prísť prevziať do redakcie (t.č. 645/2711, resp. 2714.
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Breznianska nemocnica má najmodernejšiu sanitku
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Nemocnica s poliklinikou Brezno,
n.o. prechádza postupnou modernizáciou, a to nielen oddelení.
Novým prírastkom od konca marca
je nová moderná sanitka, ktorá je
jediná svojho druhu na Slovensku.
V čom sa líši od ostatných sme sa
opýtali riaditeľa nemocnice Ing.
Jaroslava Mačejovského:
- Ide o špeciálne sanitné vozidlo
pre posádku rýchlej lekárskej pomoci záchrannej zdravotnej služby. Značka vozidla je Volkswagen
Cra er, dodávka novej generácie,
a je to momentálne najmodernejšia sériovo vyrábaná úžitková
dodávka na trhu. V minulom roku
sa stala aj dodávkou roka v Eu-

rópe. Vyrába sa na úplne novej
montážnej linke, ktorú firma VW
vyvinula len pre tento typ vozidla.
Predtým bol starý Cra er montovaný na rovnakej linke ako Mercedez
Benz Sprinter, ktorý brzdil vývoj VW
Cra er. Volkswagen sa ale oddelil
a vyvinul od základu úplne novú
dodávku, čím dosiahol bezkonkurenčné jazdné vlastnos v kategórií
dodávkových úžitkových vozidiel.
Vývoj aj samotná prestavba boli
realizované v spolupráci dvoch ﬁriem, ktoré sa zaoberajú výrobou
sanitných vozidiel na Slovensku a v
Českej republike. Obidve ﬁrmy majú dlhoročné skúsenos v prestavbe
vozidiel a patria k tým najlepším
na trhu. Transportná technika i prístrojové vybavenie je momentálne
to najmodernejšie, čo trh ponúka
Zľava: Peter Pršanec, vedúci vozového parku a vedúci údržby, Bc. Mar n Kuvík, hlavný vedúci záchranár, Bc. Anna Wodziková, vedúca
záchranárka RLP Brezno a riaditeľ nemocnice Ing. Jaroslav Mačejovský.
Foto: Ing. J. Jagerčík

Sanitka z vnútra.

Foto: Ing. J. Jagerčík

a je to jediné vozidlo tohto druhu ne rozmerovo väčší model vozidla bené na mieru, špeciálne pre tento
na Slovensku.
ako ten, ktorý je používaný doteraz. typ vozidla. Ďalšou výhodou je, že
Určite uľahčí prácu záchranárom Ku stabilnej a bezpečnej jazde znač- vozidlo bude v premávke omnoho
v teréne. Je komfortnejšia aj pre ne prispieva aj vzduchové odpruže- viditeľnejšie vďaka jeho výraznej
pacientov?
nie zadnej nápravy, ktoré bolo vyro- žltej farbe a viacnásobnej svetelnej
- Ide o prvé sanitné vozidlo
a zvukovej signalizácii. Pomôže
značky Volkswagen Cra er
tak k skoršej reakcii ostatných
Transportná technika
s pohonom všetkých štyroch
vodičov v premávke.
i prístrojové vybavenie
kolies a s možnosťou mechaPlánujete do budúcnos poje momentálne
nickej uzávierky diferenciálu,
čet moderných sanitiek načo pomôže hlavne v hornavýšiť?
to najmodernejšie,
tom teréne Horehronia. Vý- Určite áno. Máme v pláčo trh ponúka a je to
razne sa zlepší a zväčší prane každý rok vozový park NsP
covný priestor pre posádku
jediné vozidlo tohto druhu Brezno, n.o. modernizovať
a komfort prepravovaných
v podobe jedného špeciálneho
na Slovensku.
osôb, nakoľko ide o podstatsanitného vozidla.

Deň narcisov podporujú
aj zamestnanci ŽP
Deň narcisov je verejno-prospešná
zbierka Ligy proti rakovine, ktorá
sa tento rok konala už po dvadsiaty
druhýkrát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku, tentokrát to bolo 13.
apríla, naplnili žlté narcisy. Každý,
kto si narcis pripol na svoj odev,
vyjadril týmto gestom podporu a
spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú
s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky
dobrovoľníkov Dňa narcisov sme

zároveň mohli pomôcť vyzbierať
ﬁnančné prostriedky na konkrétnu
praktickú pomoc onkologickým
pacientom a ich rodinám na celom
Slovensku.
Pomôcť sme mohli, okrem vhodenia dobrovoľného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov, aj zaslaním
prázdnej SMS, prípadne zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu zbierky
alebo online platbou cez darcovský
portál Darujme.sk, takisto získaním
virtuálneho narcisu cez webovú
stránku www.zlavadna.sk.
Finančné prostriedky, ktoré sa

vyzbierali počas Dňa narcisov, budú
použité na realizáciu dlhoročných
psychosociálnych projektov, ktoré
sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám.
Z výnosu Dňa narcisov sú pravidelne
podporované aj aktivity v oblasti
prevencie a informovanosti verejnos o predchádzaní onkologickým
ochoreniam. Prispieva sa aj na nevyhnutné materiálne a prístrojové
vybavenie nemocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym
oddeleniam, hospicom; finančne
sú podporované aj menšie občian-

ske združenia či výskum v oblasti
onkológie.
Liga pro rakovine počas celého
roka pripravuje projekty a programy,
ktorými pomáha pacientom v ich
konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará
o prevenciu a informovanosť celej

verejnos , podporuje zdravotnícke
zariadenia, nemocnice, rôzne občianske združenia i výskum v oblas
liečby onkologických ochorení.
Opýtali sme sa našich spolupracovníkov, či podporujú myšlienku Dňa
narcisov a či prispievajú do tejto
zbierky:

Ing. Ľubomír Pa n, Vvr
- Je to správna cesta, som určite za
podobné myšlienky, ale dnes som
zatiaľ nezaregistroval túto zbierku.
Niekedy chodili dobrovoľníci aj do
našich železiarní, no v poslednej dobe to už tak nebýva. Pravidelne však
prispievam na túto zbierku počas
Dňa narcisov a som podporovateľ
podobných akcií.

Ing. Janka Rafayová, T r
- Podporujem Deň narcisov, pretože
mám aj v rodine ľudí, ktorí potrebujú
takúto pomoc. Bola som veľmi sklamaná z informácií, na čo všetko sa
eto peniaze potom použijú. Určite si
myslím, že by sa nemali používať na
chody týchto organizácií. Podporujem
aj prispievam vždy, ale mrzí ma, keď
sa to zneužíva.

Bc. Vanda Kupcová, Vt
- Určite podporujem podobné akcie
a vždy keď môžem, tak prispejem,
nielen počas, ale aj mimo Dňa narcisov. Myslím si, že je to super myšlienka a som rada, že niečo také funguje.
Tí ľudia si zaslúžia našu podporu a
myslím si, že každý kto môže, by sa
mal zapojiť do tejto zbierky.

Mgr. Zuzana Lilková, Opm
- Je to dobrá myšlienka. Do podobných ak vít sa zapájam pravidelne a
keď mám možnosť prispieť na dobrú
vec, tak prispievam. Dnes som ešte
nemala príležitosť, tak dúfam, že sa
mi to počas dňa podarí. Mám dobrý
pocit a nádej, že ľudia ešte dokážu
takto symbolicky nezištne pomôcť.

Ivan Kaša, ŽP Informa ka
- Áno, prispievam na zbierku v rámci
Dňa narcisov. Je to na dobrú vec, čiže
si myslím, že je to správne. Dali sme
peniaze aj synovi – prvákovi do školy,
aby prispel na tútú akciu aj tam. Takže podporujem určite túto myšlienku,
rovnako v našej rodine celkove podporujeme Deň narcisov.

Z podkladov z internetu spracoval T. Kubej
noviny@zelpo.sk
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„Vyštartovali sme správnym smerom a v slušnom tempe“
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

prevádzok. Splnili vaše očakávania?
- V priebehu uplynulého roka
sme otvorili tri nové prevádzky –
vo Vrbovom, v Sučanoch a v Banskej Bystrici. Treba povedať, že
sú to z rôznych hľadísk neporovnateľné prevádzky, ale
z celkového pohľadu
hodnotím ich otvorenie a fungovanie veľmi kladne. Každá z nich
plní aj špecifické úlohy, ktoré vyplývajú buď
z regionálneho alebo
firemného záujmu. Nemá význam porovnávať
ich z hľadiska výkonnosti, každá má svoje poslanie, ktoré
vo väčšej či menšej miere napĺňa.
Dôležité je, že ich spustením nemienime prerušiť ďalší rozvoj spoločnosti v oblasti rozširovania zberných
miest. Tento rok to možno nebude
také početné, ale niekoľko zámerov
máme slušne rozpracovaných.

Ako hodnotíte prvý štvrťrok vo
vašej spoločnos ?
- Môžem povedať, že som spokojný. Mohol by som vymenovať
viacero faktorov, ktoré
nám skomplikovali situáciu v rôznych oblastiach našej činnosti,
ale v globále hodnotím
toto obdobie pozitívne. Pokiaľ by som mal
použiť odľahčenejšiu
terminológiu, v novom
roku sme vyštartovali správnym smerom
a v slušnom tempe. Aj v prvých
mesiacoch roka pokračovala priaznivá situácia na trhu s našou hlavnou obchodnou komoditou, a tak
sme mohli nadviazať na veľmi dobré výsledky minulého roka. Dá sa
povedať, že „sa nesieme na dobrej
vlne“ rastu priemyselných odvetví, nielen v tuzemskom, ale
aj širšom prostredí. Zostáva
...pokračujeme
dúfať, že táto situácia vydrží
v príprave ďalšieho
čo najdlhšie.
Približne pred rokom ste
teritoriálneho
v rozhovore v Podbrezovane
spomenuli otváranie nových rozširovania spoločnosti.

Čím žijete v týchto dňoch?
- Niečo som už naznačil, pokračujeme v príprave ďalšieho teritoriálneho rozširovania spoločnos . Ide o jeden z našich strategických zámerov
a som rád, že sa nám dlhodobo darí
ho napĺňať. Avšak nielen rozvojové
aktivity sú pre nás momentálne
v centre pozornosti. V priebehu
týchto mesiacov preberieme významné série nákladných vozidiel
a nakladačov, ktorými nahradíme
staršiu techniku na viacerých strediskách spoločnos . Prvý štvrťrok sa
niesol aj v duchu príprav a spustenia
výkupu zberového papiera na vybraných prevádzkach spoločnos . Ide
o našu novú ak vitu, v tejto oblas
začíname písať firemnú históriu.
Hlavným mo vom je využi e širokej siete zberných miest na výkup
kovového odpadu aj na túto novú
komoditu.
Pokračovali sme aj na spracovaní
odpadovej frakcie zo šrédrovacej
linky za účelom zvýšenia výťažnos
kovov. Prijali sme rozhodnutie
o dodatočnom spracovaní frakcie
na ďalšom triediacom zariadení.
V týchto dňoch ﬁnišujeme s prípravou zmlúv na zača e prevádzky na tejto linke. Nemôžem obísť
ani prípravu riadneho valného

Siedmy ročník súťaže medzi zmenami
– centrálna údržba

zhromaždenia spoločnosti, ktoré
zavŕšilo vyhodnotenie minulého
roka a zároveň stanovilo hlavné
úlohy na ďalší rozvoj našej firmy.
Aby sme naplnili očakávania našich
akcionárov podobne ako minulý rok,
budeme potrebovať stabilný pracovný kolek v a nadštandardné vzťahy
so všetkými našimi obchodnými
partnermi.
Chcem preto na záver zaželať
všetkým veľa pracovných úspechov
a spoľahlivú podporu svojho okolia
ako v práci, tak v súkromí.

Zo sveta ocele
Zdroj: Oceľ východu

ArcelorMittal môže predať
rumunskú oceliareň
ArcelorMi al, najväčší výrobca ocele
na svete, zvažuje predaj oceliarne
v rumunskom Gala , aby mohol získať
najväčšiu fabriku v Európe, ktorou je
Ilva v Taliansku.
Podľa viacerých medzinárodných
médií plánuje ArcelorMittal predať
niekoľko svojich fabrík v Európe, aby
neporušoval pro monopolné pravidlá
a pravidlá o férovej súťaži. Dňa 15.
marca predložila spoločnosť žiadosť
na kúpu najväčšej oceliarne v Európe,
ILVA. Obchod by sa pohyboval vo výške približne 1,8 miliardy eur. Európska
komisia musí obchod schváliť.
Predstavitelia z ArcelorMi al predložili európskej komisii návrhy na
pro opatrenia, ktoré zahŕňajú aj potenciálny predaj fabriky v Gala . Vedenie spoločnos odmietlo situáciu
komentovať. Spoločnosť kúpila túto
fabriku v roku 2001 od rumunskej
vlády. V tom čase zamestnávala oceliareň 27 síc ľudí. Dnes má len 5400
zamestnancov a v roku 2016 vygenerovala stratu 60 miliónov eur.

USA udelili
prvé výnimky na clá
Americký prezident Donald Trump
udelil zopár výnimiek z novozavedených ciel na oceľ a hliník najbližším

spojeneckým krajinám. Biely dom
oznámil, že Kanada, Mexiko a Austrália nebudú podliehať clám. Tak ež
udelil výnimku Argen ne, Brazílii, Južnej Kórei a členským štátom Európskej
únie. Výnimky majú platnosť do 1.
mája 2018. Biely dom sa tak ež vyjadril, že je otvorený diskusiám so štátmi,
ktoré majú záujem dostať sa na lis nu
výnimiek, ak sa zhodnú na spoločnej
vízii o zbavení trhu nadbytočnej ocele.

Dopyt po oceli rastie
Oceliarske spoločnosti očakávajú
rast dopytu po oceli, najmä zo sektorov infraštruktúry, stavebníctva
a automobilového priemyslu. Ceny
ocele v Európe, Kórei a Japonsku sa
pohybujú na úrovni 700 amerických
dolárov (USD) za tonu. V Amerike je
cena vyššia, v rozmedzí od 800 do 900
USD za tonu. Cena ocele na čínskom
trhu sa pohybuje na úrovni 640 USD za
tonu, čo je približne o deväť percent
lacnejšie ako v Európe. Jayant Acharya
(JSW Steel) pre BusinessLine povedal,
že dôvodom zvyšovania cien je prirodzený ekonomický rast krajín, ale aj
fakt, že Čína naďalej znižuje výrobu
ocele, v minulom roku o 75 miliónov
ton, tento rok je plánované zníženie
o 50 miliónov ton. Rastu cien tak ež
napomáha zvýšený dopyt z krajín ako
India a Čína.
Po prudkom náraste začiatkom roka
neočakáva JSW Steel prudké zmeny
v cenách nerastných surovín.

Vo valcovni rúr zvíťazila zmena D prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby
Tomáš Kubej, foto: A. Nociarová
noviny@zelpo.sk

Už siedmy rok prebieha v akciovej
spoločnos Železiarne Podbrezová
súťaž medzi pracovnými zmenami
vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolek vy 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 bezpečnos pri
práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných
tabuliach prevádzkarní. Ako každý
rok, aj teraz vám predstavujeme
víťazné kolek vy jednotlivých prevádzkarní.
Priebeh súťaže v centrálnej údržbe
zhodno l Ing. Ladislav Bizub, vedúci
ekonomického oddelenia:
Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2017?
- Aj v minulom roku pokračovala

súťaž medzi zmenami v prevádzkovej strojnej údržbe a elektroúdržbe
výrobných prevádzkarní. Nakoľko od
zavedenia súťaže prešiel určitý čas,
sledovanie a hodnotenie jednotlivých kritérií
sa stalo súčasťou každodenných úloh.
Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo
pribudli v minulom roku
nové hodno ace prvky?
- Doba trvania a kvalita
vykonávaných opráv ma
priamy vplyv na dobu
trvania porúch a následne prestojov.
Poslaním prevádzkových údržieb je
zabezpečiť prevádzkyschopný stav
technologického zariadenia výrobných prevádzkarní tak, aby výroba
nebola obmedzovaná, a tým mohla
plniť plánované požiadavky. Preto
pôvodné kritéria súťaže ostali zachované.
Čo najviac ovplyvňovalo priebeh
súťaže?
- Tímová práca pri odstraňovaní po-

rúch je veľmi dôležitá, aby zariadenie
bolo opravené a prevádzkyschopné,
v čo najkratšom možnom termíne.
V poslednom období nastáva obmena zamestnancov
v jednotlivých zmenách.
Prichádzajúcim zamestnancom chýbajú skúsenosti. Myslím si, že to
mohlo mať vplyv na výsledok súťaže. V oceliarni bola súťaž ovplyvnená
ešte aj zmenou pracovného režimu počas roka.
Predstavíte nám víťazný
kolek v za rok 2017?
- Nakoľko výrobné prevádzkarne
valcovňa bezšvíkových rúr, oceliareň a ťaháreň rúr majú rozdielne
technologické zariadenia, tak aj vyhodnotenie plnenia kritérií sa robilo samostatne podľa jednotlivých
prevádzkarní. V minulom roku sa
víťazom stala v prevádzkovej strojnej
údržbe a elektroúdržbe vo valcovni
rúr zmena D, v oceliarni zmena A
a v ťahárni rúr zmena B.

V ťahárni rúr zvíťazila zmena B prevádzkovej stojnej údržby a elektroúdržby

Časť víťaznej zmeny A v oceliarni
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Keď sa spojí vášeň lietania so štúdiom
Ing. Lucia Vojčíková
učiteľ odborných predmetov

Stredoškolská odborná činnosť je
súťaž zameraná na sedemnásť odborných oblas , medzi ktoré patria
prírodovedné, technické, humanitné
a spoločensko-vedné odbory. Cieľom
je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjanie
ich tvorivej kompetencie, kri ckého
myslenia, odborno-teore ckých vedomostí a praktických schopností
a zručnos . Podmienkou prihlásenia
sa do súťaže je vypracovanie odbornej práce.
Žiaci zapojením sa do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi
predmetové vzťahy, učia sa pracovať
v tímoch, vyhľadávať informácie a
spolupracovať nielen s odborníkmi z
vysokých škôl, ale aj z hospodárskej

praxe. Ich úspechy sú zohľadňované
v prijímacích konaniach na vysoké
školy. Svoje odborné a vedecké bádanie žiaci prezentujú na medzinárodnom poduja Expo – Sciences
International (ESI) a Expo-Sciences
Europe (ESE).
Na 40. ročníku krajskej prehliadky
Stredoškolskej odbornej činnosti,
v Súkromnom Gymnáziu v Lučenci, našu školu reprezentoval Pavol
Roháč, žiak piateho ročníka odboru
mechanik mechatronik. Vytýčil si cieľ

Pavol pri skúšaní paramotorovej trojkolky

vytvoriť paramotorovú trojkolku „Paramotor Trike“ a skĺbil svoju záľubu
lietania s technikou, ktorú už piaty
rok študuje. Práca na konkrétnom výrobku preverila jeho manuálne zručnos od merania, orysovania, pílenia,
zvárania, povrchových úprav a striekania. Samozrejme, pred konkrétnou
prácou musel vychádzať z určitých
teoretických vedomosti a návrhu.
Odborná práca, ktorú musel napísať
preverila jeho zručnosti pri práci
s počítačom či už v rámci písaného
textu, kreslenia konkrétnych výkresov, alebo technickej dokumentácie.
Práca na výrobku mu trvala približne
šesť mesiacov. Ďalej pokračuje Pavol
Roháč: „Paramotor je všeobecný
názov pre postroj a pohonnú časť napájaného paraglajdingu. Je to jednoduchá konštrukcia na ktorej je malý
benzínový motor s vrtuľou, ochranný
kôš, nádrž na benzín a sedačka pre
pilota. Využíva sa pri paraglajdingu
čo je vlastne letecký šport, ktorý pre
pohyb vo vzduchu využíva špeciálne

„Paramotor Trike“

skonštruované krídlo. Pri návrhu paramotorovej trojkolky som vychádzal
z prvkov, ktoré potrebuje pre svoju
činnosť paramotor. Doplnil som ho
o trojkolkový podvozok, ktorý je
možné využívať na vzlietnu e a pristávanie v pohodlí sedačky. Použil
som benzínový letecký motor R90
NG, ktorého objem je 80 cen metrov
kubických, s výkonom 11,93 kilowattu a maximálnymi otáčkami 9 800
otáčok za minútu. Jeho celková váha
je 11,5 kilogramu. Z ekonomického
hľadiska stojí za zmienku, že postupne som za materiál a potrebné čas
zapla l približne 1 200 eur.“
Na krajskom kole mal Pavol iba
pätnásť minút na prezentáciu, z toho
osem minút na uvedenie komisie do
problema ky a zvyšných sedem minút tvoril priestor na otázky. Komisia
09 strojárstvo posudzovala osem
prác študentov z Banskej Bystrice,
Zvolena, Žiaru nad Hronom a Podbrezovej. Paramotorová trojkolka
sa v konečnom poradí umiestnila na

krásnom štvrtom mieste. Nestačila
na výrobky „Návrh prípravku na upínanie do CNC obrábacieho centra“,
„Generálna oprava stroja“, „CNC
obrábací a gravírovací stroj“.
Hoci skončil Pavol tesne štvrtý,
účasť na súťaži bola pre neho výhrou: „Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť takejto súťaže. Vyhral
som už len tým, že som si svoj obzor
oboha l o ďalšie projekty, ktoré je
možné realizovať. Podnetné otázky
ma donútili zamyslieť sa nad tým,
ako by som v mojom projekte mohol
pokračovať ďalej. Najviac ma upútal
a pre mňa jednoznačným víťazom
bol projekt Hasičská striekačka –
PS19d“.
Ako vyučujúcu odborných predmetov ma veľmi teší, že žiaci našej
školy sú schopní preveriť si svoje
vedomosti a zručnosti na takomto
type súťaže. Za reprezentáciu školy
patrí Pavlovi Roháčovi veľká vďaka
a súčasne mu prajem veľa úspechov
pri maturitnom stole.

SG ŽP so zastúpením na svetovom šampionáte v Paríži
Cezpoľný beh patrí medzi účastnícky najpočetnejšie zastúpené športy v
rámci národných školských športových asociácii. Školských majstrovs ev
sveta v cezpoľnom behu ISF v Paríži sa zúčastnilo presne 500 mladých atlétov z 34 krajín sveta. Slovenské reprezentačné družstvo vycestovalo do
Francúzska v plnom zložení dvanás ch žiakov a dvanás ch žiačok stredných
škôl, rozdelených do dvoch kategórií jednotlivcov a družs ev. Do výpravy
SR sa kvaliﬁkovali aj dve študentky tre eho ročníka SG ŽP Mária Remeňová
a Zuzana Remeňová.
Peter Kazár

Hlavná súťaž v behu na 3000 metrov prebiehala priamo pod ikonickou
Eiﬀelovou vežou v mestskom parku
Champ de Mars. Najrýchlejšie spo-

medzi všetkých slovenských atlétok
boli práve M. Remeňová a Z. Remeňová, ktoré trať absolvovali za 15:34
min. a 15:42 min. V medzinárodnej
konkurencii ich v stočlennej elitnej
kategórii dievčat jednotlivkýň v cieli

Sestry Remeňové boli z našich najlepšie

klasifikovali tesne za polovicou na
57. a 62. pozícii. Kvalitný výkon našich
dvoch biatlonis ek medzi atlétkami
špecialistkami hodno me nanajvýš
pozi vne, keďže na bežeckú prípravu
mali bezprostredne po skončení prioritnej lyžiarskej sezóny len minimum
času.
Z Paríža si priniesla asi najviac zážitkov Z. Remeňová, ktorá bola aj
vlajkonosičkou slovenskej výpravy na
slávnostnom otváracom ceremoniáli

a len 30 minút pred štartom zis la,
že kvôli pochybeniu organizátora
nebolo pre ňu pripravené štartové
číslo s elektronickým čipom. Riešenie
tejto situácie trvalo takmer ďalších 25
minút a Z. Remeňová napokon nastúpila na štart pretekov s prepožičaným
číslom s fotograﬁou jeho pôvodného
majiteľa, mladého indického chlapca,
ktorý na štart v predchádzajúcej kategórii nenastúpil. Všetko ostatné už
organizátorom vychádzalo perfektne

a program pre účastníkov z piatich
kontinentov sveta vyťažili na maximum. Počas štyroch dní bol športový
harmonogram doplnený o viaceré sprievodné poduja a vzdelávacieho, športového a kultúrneho charakteru, vrátane návštevy svetoznámej
univerzity Sorbonna a múzea Louvre.
Našim mladým reprezentantkám gratulujeme k výkonom a prajeme veľa
ďalších športových a vzdelávacích
príležitos .
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Na konferencii OCELÁŘI 2018

Účastníci konferencie. Foto: Ing. Kateřina Sedláčková
Ing. Vladimír Chomič
Oddelenie fyzikálnej metalurgie ŽP VVC s.r.o.

V dňoch 5. – 6. apríla 2018 sa konal
v malebnom valašskom mestečku
Rožnov pod Radhoštěm, tesne za hranicami so Slovenskom, v Českej republike, 34. ročník tradičnej oceliarenskej
konferencie venovanej teórii a praxi
výroby a spracovania ocele. Táto konferencia je pritom považovaná za jedinú skutočne pracovnú konferenciu,
ktorú usporadúvajú metalurgovia predovšetkým zo slovenských a českých
hutníckych podnikov, ako aj účastníci
z vysokých škôl a výskumných ústavov. A skutočne, majú si čo povedať.
Takisto tomu bolo aj na tomto ročníku,
kedy bolo registrovaných 77 účastníkov. Dodávame, že návštevnosť tejto
akcie blížiaca sa k stovke si zachováva
svoj ráz prak cky od svojho začiatku.
Na konferencii odznelo celkom 23

príspevkov a vo verejnej diskusii bolo
prezentovaných 73 odborných názorov, otázok alebo stanovísk. Iba tri
príspevky boli bez oﬁciálnej odozvy.
Samozrejme, i v kuloároch konferencie sa o prednesených témach rokovalo. To celkom iste svedčí o živom
záujme účastníkov ako aj o atrak vite
prezentovaných tém.
ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.
(VVC), prevádzky Oceliareň (Vo) a Centrálna údržba ŽP a.s. (Tcú) prezentovali odborné príspevky „Životnosť a
spoľahlivosť ponorných trubíc medzipanvy ZPO v ŽP, a.s.“, autorov Chomiča
(VVC), Turňu (VVC), Brenkusa (Vo) Veselovského (Vo), Brižeka (Vo), Pariláka
(VVC), a „Zmeny spôsobu upchávania
kryštalizátora na spoľahlivosť štartu
sekvencie ZPO“ autorov Masteláka
(Tcú) a Veselovského (Vo). Autori prezentovali výsledky vedeckovýskumnej
práce z rozsiahleho prevádzkové-

ho experimentu
a štatistického
posúdenia možnosti predĺženia
maximálneho
počtu odlievaných tavieb v jednej sekvencii,
v rámci riešenej
problema ky predĺženia životnos
ponorných trubíc
medzipanvy ZPO
v podmienkach
ŽP a.s. a výsledky optimalizácie
štartu sekvencie
na ZPO. Dosiahnuté výsledky boli
vysoko hodnotené.
Všetky príspevky,
ktoré na konferencii zazneli, alebo boli
zverejnené v zborníku boli zamerané
na teore cké postupy i prak cké problémy oceliarenstva, ako aj na odbory,
bez ktorých nemôže táto oblasť priemyslu existovať (meranie, prístrojové
vybavenie, energe ka, žiaromateriály,
environmentálnych aspekty výroby
a i.). Na konferencii zazneli i príspevky zamerané na ekonomiku výroby,
a už tradične, aj na témy z oblasti
„Priemysel 4.0“ (zber a analýza dát
v metalurgii s využi m prvkov umelej
inteligencie).
Spomeňme ešte, že medzi účastníkmi
konferencie bolo niekoľko mladých
zástupcov závodov a škôl zo Slovenska
a Českej republiky. Mladí kolegovia vo
svojich príspevkoch prejavili erudíciu
a záujem o oblasť hutníctva ocele. To
je určite potešiteľné a dáva nám nádej
pre ďalší vývoj a napredovanie tohto
kľúčového odvetvia priemyslu.

Rozsvieťte
červené svetlá
Zdroj: Slovenské hemoﬁlické združenie

Deň 17. apríl je svetovým dňom
nevyliečiteľného dedičné ochorenia,
ktoré sa prejavuje poruchou zrážanlivos krvi, hemo lie.
Svetový deň hemofílie sa každoročne pripomína aj s
cieľom zvýšiť povedomie ostatnej populácie
o problémoch ľudí postihnutých hemofíliou
a ďalšími dedičnými
problémami súvisiacimi
s krvácaním.
Podľa stránky Svetovej hemoﬁlickej
federácie každá tisíca žena a tisíci
muž trpia poruchami krvácania. Pritom 75 percent z pos hnutých nemá
prístup k adekvátnej starostlivos , čo

znamená, že sa im nestanoví správna
diagnóza, následne nemajú šancu
dostať správnu liečbu a potrebnú
starostlivosť.
Mul disciplinárny prístup je najlepší a najúčinnejší spôsob, ako uspokojiť potreby pacientov hemoﬁlikov.
Znamená to, že hematológovia, zdravotné sestry,
ortopédi, fyzioterapeu ,
psychológovia, sociálni
pracovníci, zubní lekári a
ďalší poskytovatelia služieb sa majú spájať do
mov poskytujúcich špecializovanú
starostlivosť, aby spoločne naplnili
potreby pacienta.
V rámci Svetového dňa hemo lie
boli aj okná hradu Ľupča vysvietené
načerveno.
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Stoosemdesiate výročie
našej dychovky
Z archívnych podkladov spracoval T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Študen v hutníckom múzeu objek vom I. Kardhordovej

Mladí košickí hutníci na návšteve
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Vo štvrtok 12. apríla nás navš vili žiaci
druhého a tre eho ročníka odboru hutník
operátor Strednej odbornej školy Košice
– Šaca. Škola pripravuje odborníkov v
študijných odboroch hutníckeho, strojárskeho a elektrotechnického zamerania a
je hlavnou partnerskou školou U.S. Steel
Košice. Prešli si obhliadku oceliarne, nazreli do výrobného procesu a dozvedeli sa
niečo z našej bohatej, takmer stoosemdesiat ročnej histórie. Aké dojmy v nich
zanechali železiarne sme sa opýtali Bc.
Júliusa Luxa, majstra odbornej výchovy
pre profesiu hutník operátor.
„Musím povedať, že nielen mne, ale aj
žiakom sa tu veľmi páčilo. Podobne ako
žiaci vašej súkromnej školy praxujú v železiarňach, aj naši chodia na prax do US
Steel Košice, veď predsa v tomto odvetví
je prax nutnosťou, lebo teória nestačí.
Po škole majú taktiež možnosť sa tam
zamestnať. S prehliadkou boli spokojní.
Povedali, že u vás je taká priateľskejšia
atmosféra, je to asi tým, že je to o niečo
menšie. Veľmi chválim čistotu na pracovisku, všetko bolo pekné, upravené, čisté
a nebolo vidno žiadny prach či neporia-

dok. Táto exkurzia je pre mňa ako majstra a pre moju kolegyňu učiteľku veľmi
podstatná. Pri vysvetľovaní hutníckeho
procesu sa mám na čo odvolať. Hlavne
je to tu diametrálne odlišné, pretože tu
máte elektrickú oblúkovú pec a v USS
sa oceľ vyrába v kyslíkovom konvertore,
čo je výroba na úplne inej báze. Takže aj
to bol jeden z dôvodov, prečo sme vaše
železiarne navš vili.
Som veľmi rád, že žiaci vedeli čo vidia,
ako proces funguje, predsa len sú to
hutníci, takže sa na to nepozerali ako na
niečo nezvyčajné, hoci aj pre laika musí
byť obhliadka oceliarne veľmi zaujímavá.
Ďalšou výhodou je, že po tejto návšteve
môžu naše hodiny prebiehať aj trošku
inak. Budú môcť porovnávať výrobne
procesy ocele. Dôležité pre nich bolo,
nielen teore cky, ale hlavne na vlastné
oči vidieť, že oceľ sa dá vyrábať rôznymi
spôsobmi.
Veľmi nás zaujala aj vaša bohatá história, ktorú sme videli v múzeu. Je zaujímavé vidieť, čím si železiarne za tie
už pomaly dve storočia prešli. Veľa ľudí
si to možno neuvedomuje, ale hutníctvo je dôležitým odvetvím. Teší ma, že
z dnešnej prehliadky si odnášame bohaté
skúsenos .“

Vojnové udalos zanechali železiarne
v troskách. Bolo treba odmínovať
fabriku, obnoviť zariadenia, dopravu,
zásobovanie, zničené mosty, ale aj
pátrať po odvlečených strojoch a materiáloch. Škody boli za 224 miliónov
korún. Z hudobných telies pomerne
najmenej utrpela dychová hudba
vysokej pece v Tisovci, ale do ťažkej
situácie sa dostala hudba v Hronci,
ktorú viedol V. Prokop a naposledy
V. Zamykal. Rovnako v zložitej situácii
bola aj hudba v Podbrezovej.
Václav Prokop dostal za úlohu spojiť
zostatky hrončianskej a podbrezovskej hudby a venovať sa mladému
dorastu. Nanovo boli vypracované
stanovy hudby, podľa ktorých bol
stanovený mesačný dobrovoľný príspevok každého zamestnanca po 3
Kčs. Na posilnenie hudobnej činnos
boli prija mladí absolven konzervatória, ktorí mali za úlohu viesť závodnú hudobnú školu, salónny orchester
a sláčikové kvarteto.
V roku 1946 ich vystriedal Vladimír
Štubňa. Skúšky boli dvakrát týždenne.
Štubňa sa po dvoch rokoch nechal
zlákať do orchestra Gustáva Broma,
ale koncom roku 1948 sa vrá l, aby sa
venoval doplneniu stavu hudobníkov
i nástrojov. Vytvoril aj zmiešaný spevokol, ale jeho činnosť bola krátkodobá. Situácia zostávala stále kri cká.
Z trinás ch hudobníkov, ktorí tvorili

základ hudby, boli dvaja dôchodcovia,
dvaja starší a deväť mladších zamestnancov.
Z konta odpracovanej národnej zmeny sa zakúpili nové hudobné nástroje
a V. Štubňa po novom nábore hudobníkov začal s koncertnou činnosťou,
pri ktorej spoluúčinkovala aj jeho
manželka, kvalifikovaná speváčka
s hudobným vzdelaním. Celý hudobný
život v Podbrezovej sa však sústredil
na zábavný žáner a ani závodná hu-

dobná škola nepriniesla očakávaný
prínos nových síl do hudobných telies.
Otázka č. 7:
Kto stál za zrodom zmiešaného spevokolu?
Správne odpovede posielajte do
redakcie Podbrezovan do desia ch
dní od vydania. Nezabudnite uviesť
kontakt. Žrebovať budeme v každom
čísle.

Erikov úspech na SOČke
Zdroj: SG ŽP

Erik Škôlka, žiak SG ŽP reprezentoval našu školu v
krajskom kole súťaže SOČ
(Stredoškolská odborná
činnosť) v kategórií cestovný ruch. Erik postupuje so svojou prácou „Nespoznané Horehronie“
na celoštátnu prehliadku
prác, kde mu budeme samozrejme držať palce. V
práci sa venoval rozvoju
cestovného ruchu na Horehroní, konkrétne menej
známym lokalitám. Výsledkom jeho snahy je webová
stránka www.horehronie.
cekuj.net, kde sa môžete
inšpirovať tipmi na výlet
do okolia, ale môžete aj sami prispieť netradičnými
a zaujímavými lokalitami.
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Odštartovala „sezóna“ kliešťov
Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica

Jedálny lístok
23. – 29. 4. 2018
Pondelok
Polievky: hŕstková, bulharská, pečivo.
● Kuracie prsia na smotane, cestovina ● Bravčový rezeň s pečeňou,
zemiaky, uhorka ● Lasagne mäsové ●
Windsorský šalát, pečivo ● Zemiakový paprikáš, paradajkový šalát ● Pečené buchty so slivkovým lekvárom,
kakao ● Bageta s pikantným mäsom
● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: slepačia, rascová s vajcom,
pečivo.
● Bravčové stehno hamburské,
knedľa ● Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát ● Špenátové listy s hlivami,
opekané zemiaky ● Ružový cestovinový šalát s tuniakom ● Tofu
s kuracími prsiami na čínsky spôsob
● Žemľovka s tvarohom ● Bageta
moravská ● Mliečny balíček.
Streda
Polievky: fazuľová kyslá, mrkvová
s pórom, pečivo.
● Vyprážaný morčací rezeň ovčiarsky,
zemiaková kaša, uhorka ● Bravčové
mäso na hubách, tarhoňa, šalát ●
Pizza diabolská ● Lahôdkový šalát,
pečivo ● Ryžový nákyp ● Škvarkové
pagáče ● Bageta Gurmán ● Ovocný
balíček.
Štvrtok
Polievky: gulášová, roľnícka, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke, ryža,
šalát ● Bravčová pečená krkovička,
kapusta, knedľa ● Ryba na vidiecky
spôsob, zemiaky, šalát ● Horehronský syrový šalát, pečivo ● Ohnivé
kuracie stehno orientálne, zeleninová obloha ● Maxi buchta s orechovo-višňovou plnkou, vanilkový krém
● Bageta Ape to ● Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: stupavská zabíjačková,
pohronská, pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou
omáčkou, cestovina ● Hovädzí závitok hrádocký, zemiaky, šalát ●
Džuveč z bravčového mäsa, uhorka
● Grécky šalát, pečivo ● Rezance
s tvarohom, zakysanka ● Zemiakové
knedličky s nutelou, maková posýpka
● Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný
balíček.
Sobota
Polievka: goralská, pečivo.
● Plnený bravčový závitok, ryža, šalát
● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa
● Bageta moravská.
Nedeľa
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané zemiaky, uhorka ● Kuracie prsia na paprike,
cestovina ● Bageta syrová.

Aj keď sa príroda na jar ešte len
prebúdza, je už v tomto ročnom
období aktuálne hovoriť o kliešťoch.
Ich jarná ak vita začala už koncom
marca a vrcholí v apríli a máji. Existuje niekoľko druhov kliešťov, no
pre človeka je nebezpečný len jeden
druh...
Na Slovensku žije približne dvadsať
druhov kliešťov. Niektoré sa zdržiavajú v brlohoch zvierat alebo hniezdach
vtákov, preto sa s nimi bežne nestretneme. Väčšia šanca je uvidieť kliešťa
obyčajného, pijaka lužného, pijaka
stepného či kliešťa lužného. „Riziko
pre človeka však predstavuje najmä
prvý z nich. Kliešť obyčajný sa v prírode vyskytuje po celý rok, ale ak vizuje sa až pri teplotách okolo päť
až desať stupňov Celzia. Inﬁkovaný
kliešť obyčajný to ž môže prenášať
kliešťovú encefali du, lymskú boreliózu, anaplazmózu a ďalšie nákazlivé
ochorenia. Tento článkonožec sa
vyskytuje takmer všade na našom
území a vďaka klima ckým zmenám
sa šplhá stále vyššie. Darí sa mu v
listnatých aj zmiešaných lesoch, parkoch, lesoparkoch, na cintorínoch,
dokonca priamo v mestskej zeleni.
Výnimka sú len vysokohorské oblasti, obrábané polia a vodné plochy.
Výskyt sa však potvrdil aj vo vyšších
polohách nad osemsto metrov nad
morom,“ konštatovala MUDr. Mária
Avdičová, vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Banskej Bystrici.
Ako správne vyberať kliešťa?
Najop málnejšie je pinzetou uchopiť jeho ploské telo čo najbližšie
pri koži a kývavým spôsobom ho
pomaly uvoľňovať. Potom je potrebné miesto vydezinfikovať, pričom
najúčinnejší je jódový dezinfekčný

prípravok. Tieto prípravky ničia vírusy
a baktérie, ktorými môže byť kliešť
nainﬁkovaný.
Je nutné sa očkovať?
Na Slovensku je chorobnosť na
kliešťovú encefali du o niečo nižšia
ako napríklad v susednom Česku.
Ide ročne o 75 až 160 prípadov, ktoré
majú stredne ťažký priebeh a vyžadujú si hospitalizáciu, ktorá trvá v priemere dva týždne. Z toho dôvodu sa u
nás nikdy neuvažovalo o celoplošnej
vakcinácii pro tejto chorobe. Treba však zdôrazniť, že z dlhodobého
hľadiska má chorobnosť stúpajúci
trend a prírodné endemické oblas
sa významne rozširujú. „Pro chorobám, ktoré prenášajú kliešte, máme
v špecifickej prevencii k dispozícii
len očkovaciu látku pro kliešťovej

encefalitíde, ktorá je vysoko účinná a odporúča sa ľuďom ako lesní
robotníci, geodeti, geológovia, či
orientační bežci a iní športovci, ktorí
behávajú v prírode. Pro kliešťovej
encefali de sa využíva preven vne
očkovanie hlavne u profesionálne exponovaných osôb,“ zdôraznila MUDr.
Avdičová. Podľa nej však pribúdajú
postupne občania, ktorí dávajú očkovať svoje de . Najop málnejšie obdobie na zaočkovanie prvou z troch
dávok očkovacej látky pro kliešťovej
encefali de je koniec februára až začiatok marca, druhú dávku odborníci

odporúčajú podať koncom marca,
alebo začiatkom apríla, ešte pred
jarnou ak vitou kliešťov. Tre u dávku
odporúčajú podať v septembri, kedy
sa kliešte začínajú druhýkrát páriť
a množiť. Takéto očkovanie chráni
človeka pred týmto pomerne vážnym
ochorením tri až päť rokov, po tejto
dobe je potrebné podať ďalšiu jednu
dávku očkovacej látky.
Mýty o kliešťoch
„Kliešť napadá hlavne ľudí so sladkou
krvou“ – nie je to pravda. Kliešte sa
orientujú podľa čuchu a vnímajú telesné teplo a zvýšené množstvo oxidu
uhličitého, ktorý vydychujeme. Ak ste
počuli o potre cesnakom či pivom,
eto tvrdenia neboli nikdy potvrdené.
Pro kliešťom sú účinné len repelenty,
ktoré ale majú dočasný charakter.
„Kliešte nejdú na svetlé oblečenie“
– takisto to nie je pravda. Svetlá látka
má výhodu iba v tom, že kliešťa na
nej ľahšie spozorujete. Ťažšie sa im
ale šplhá po hladkom materiály. Nič
to však nemení na tom, že do prírody
sú vhodné dlhé nohavice zastrčené
v ponožkách.
„Kliešť sa musí najskôr udusiť“ – iste
aj vy viete starý známy trik, že kliešťa
treba najprv pokvapkať olejom a točiť v pro smere hodinových ručičiek,
aby ste ho odstránili. Nie je to však
pravda. Kliešť nie je do kože zaskrutkovaný, ale zahryznutý.
Hoci na trhu existujú rôzne ochranné spreje alebo si dáte dlhé oblečenie, nezaručí vám to sto percentnú
ochranu. Ak sa do vás predsa len
kliešť zahryzne žiadna vážna choroba
vám nehrozí, a preto sa niet čoho
obávať. Dôležité je jeho správne
vybra e a dezinfekcia pos hnutého
miesta. Ak by sa neskôr prejavili
pocity únavy, nevoľnosti alebo by
sa vám zapálilo pos hnuté miesto,
treba vyhľadať lekára.

Peľ, postrach alergikov
Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica

Sliznica nosa neznesiteľne svrbí, oči
sú červené a podráždené, soplenie a
kýchanie sa takmer nedá zastaviť. To
sú prejavy alergie na peľ, ktorú má
človek väčšinou od detstva, ale sú
prípady, kedy sa prvýkrát prejaví aj
u dospelého človeka. Je to prehnaná
reakcia imunitného systému. Telo sa
snaží ochrániť pred látkami, ktoré
v skutočnosti nie
sú škodlivé. Dôsledkom obrany
sú práve spomínané nepríjemné
symptómy.
Výrazné aprílové oteplenie so
sebou prinieslo
ďalšie rozšírenie
druhového spektra peľu v ovzduší.
Vplyvom na toto
ročné obdobie,
vysokých denných
teplôt veľmi rýchlo rozkvitajú ďalšie
stromy a kry. V horských polohách,
kde bola vysoká snehová prikrývka, ešte stále kvitne lieska a jelša.
„Peľ, ktorý je distribuovaný vetrom
spôsobuje, že v ovzduší stredného
a severného Slovenska sa ešte stále
vyskytovali vysoké koncentrácie peľu
jelše a liesky, hoci v danom regióne už dokvitla. Zároveň už v nižších
polohách rozkvitla breza a v ovzduší
dochádza ku kumulácii peľu rôznych
alergologicky významných druhov, čo
sa výraznejšie odzrkadlí aj na zdravotnom stave alergikov“, uviedla RNDr.

Janka Laﬀérsová z oddelenia lekárskej
mikrobiológie Regionálnej úradu
verejného zdravotníctva (RÚVZ) v
Banskej Bystrici, pod ktoré spadá
aj koordinácia peľovej informačnej
služby (PIS) v Slovenskej republike.
Dodala, že peľová sezóna brezy sa
tento rok prudko rozbieha. Peľ drevín
z čeľadí cyprusovité a sovité bude
dosahovať alergologicky významné
hladiny najmä na strednom a severnom Slovensku, poklesnú však denné

koncentrácie peľu topoľa.
Okrem uvedených druhov, sa
v ovzduší vyskytoval peľ hrabu, vŕby,
jaseňa, javora a brestu. V najbližších
dňoch sa vyskytne aj peľ dubov. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä
rodom Cladospórium a ich denné
koncentrácie pomaly narastajú. Podľa
RNDr. Laﬀérsovej budú nasledujúce
týždne pre alergikov veľmi nepríjemné, hlavne počas veterných či
bezzrážkových dní.
Čo čaká alergikov
v nasledujúcich mesiacoch?

Máj – okrem lásky času je to aj mesiac, kedy sú hlavnými alergénmi
tráva, paradajky, baklažán, paprika,
sója a šošovica. Môže dochádzať aj
k skríženým reakciám topoľa, vŕby,
skorocelu, agátu, bazy a š av.
Jún – pšenica, kukurica, ryža, jačmeň, tráva, agát a lipa.
Júl – najviac potrápia alergikov palina, zlatobyľ, slnečnica či čakanka.
Klesá už množstvo peľu a trávy. Vyskytnúť sa môžu rôzne alergie na
zeleninu.
August – maximálnu sezónu má palina
a výrazne stúpa hladina peľu ambrózie.
September – najvyššiu alergénovú
hladinu má stále
ambrózia a vyskytujú sa reakcie po konzumácií koreňovej
zeleniny, ananásu,
avokáda, jabĺk, zemiakov, pšenice či
ryže. Uškodiť môžu
aj koreniny ako aníz,
oregano, fenikel, bazalka, rozmarín, tymian, karí, čierne
a zelené korenie alebo z byliniek
mäta a šalvia.
Október – vedúce alergény sú huby
a do ovzdušia sa dostávajú spóry húb
a plesní, ktoré sú častou príčinou
respiračných alergických reakcií.
November – v zimnom období sú
najčastejšou príčinou alergických reakcií rôzne druhy orechov, semienok,
mliečnych produktov a živočíchov.
December – hlavným alergénom sú
roztoče, ktoré sa začínajú množiť vo
vykurovacom období.

Jedálny lístok
30. 4. – 6. 5. 2018
Pondelok
Polievky: zeleninová, frankfurtská,
pečivo.
● Bravčová pečienka sedliacka, červená kapusta, knedľa ● Morčacie
prsia na hrášku so šampiňónmi, ryža,
uhorka ● Baraní guláš, halušky ●
Pestrý cestovinový šalát ● Zapekaná
brokolica s tofu ● Plnené rožky tvarohové, kakao ● Bageta s kuracím
mäsom ● Mliečny balíček.
Utorok
Polievky: furmanská, pečivo.
● Hovädzia roštenka na slanine, zemiaky, šalát ● Bravčové stehno braslavské, cestovina.
Streda
Polievky: šošovicová kyslá, krupicová
so zeleninou, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa ●
Kuracie prsia prírodné, ryža, uhorka
● Vyprážaný karﬁol, zemiaky, tatárska omáčka ● Racio šalát, pečivo
● Zapekaný bravčový rezeň so syrom, zeleninová obloha ● Šúľance s
makom ● Bageta Ape to ● Mliečny
balíček.
Štvrtok
Polievky: kapustová s klobásou, francúzska, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa,
cvikla ● Vyprážané čevapčiči, zemiaky, šalát ● Bravčové rebierko s brusnicami a hruškou, ryža ● Hydinový
šalát, pečivo ● Losos na masle, dusená zelenina ● Palacinky s nutelou
● Bageta Gurmán ● Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: oravská fazuľová, karﬁolová, pečivo.
● Bravčový rezeň na zelenine, ryža,
šalát ● Hovädzie dusené, chrenová
omáčka, knedľa ● Zemiakovo-bryndzové pirohy so slaninou ● Parížsky
šalát, pečivo ● Kuracie prsia s plnkou, zeleninová obloha ● Buchty na
pare s lekvárom, kakaová posýpka,
kakao ● Bageta moravská ● Mliečny
balíček.
Sobota
Polievka: krúpková, pečivo.
● Vyprážaný syr so šunkou, zemiaky,
tatárska omáčka ● Goralská pochúťka, cestovina ● Bageta s kuracím
mäsom.
Nedeľa
Polievka: slovenská hubová, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● Kuracie
prsia s horčicou, ryža, šalát ● Bageta
Ape to.
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Spomienky
„Už navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy
prestalo pre teba slnko hriať, ale čo ťa mali radi, nikdy
neprestanú na teba spomínať.“
Dňa 13. apríla sme si pripomenuli smutné piate výročie
odvtedy, ako nás navždy opus la naša drahá mama a stará
mama
Zuzana PALIDEROVÁ z Podbrezovej.
Spomíname s láskou a úctou
...
„Len ky čku kvetov z lásky na hrob môžeme dať, spokojný
spánok priať, chú modlitbu odriekať a s bolesťou v srdci
spomínať.“
Dňa 15. apríla uplynul rok odvtedy ako nás opus l manžel,
otec, starý otec, brat a švagor
Ján BALCO z Podbrezovej.
Dňa 27. februára by mal nedožitých sedemdesiat rokov.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn, vnuci Radovan, Patrik, Andrejko
a ostatná rodina
...
„Už navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy
prestalo pre teba slnko hriať, ale čo ťa mali radi, nikdy
neprestanú na teba spomínať.“
Dňa 19. apríla sme si pripomenuli druhé smutné výročie
od chvíle, kedy nás opustil náš milovaný manžel, otec
a starý otec
Július KOŠTIAĽ z Brezna.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra Andrejka s rodinou, dcéra Jarka
a syn Tomáš
...
„Kto v srdciach žije, neumiera.“
Dňa 22. apríla uplynie sedem rokov odvtedy, ako sme sa
navždy rozlúčili s našim drahým manželom, otcom, starým
otcom, bratom a švagrom
Rudolfom HAVRANOM z Podbrezovej.
Spomíname s láskou a úctou
...
Dňa 25. apríla si pripomenieme dvadsiate prvé výročie,
ako nás navždy opus l manžel, otec, starý a prastarý otec,
brat a švagor
Ján RÁSTOČAN z Polomky.
S úctou a láskou si spomína manželka, deti s rodinami,
sestra s rodinou a ostatná rodina
...
„Čas plynie, bolesť stále trápi, teba nám už nikto nenavrá .“
Dňa 28. apríla si pripomenieme tretie výročie odvtedy,
ako nás navždy opus la milovaná manželka, mama a stará
mama
Evka BENKOVÁ z Valaskej.
Kto ste ju poznali venujte jej spolu s nami chú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel a synovia s rodinami

Poďakovanie
„U chlo srdce, u chol hlas, mala si rada život a všetkých nás. Odišla si navždy,
túžila si žiť, ale osud to tak zariadil, že musela si nás tak nečakane a navždy
opus ť. Hoci si odišla a niet ťa medzi nami, v našich srdciach zostaneš stále
s nami.“
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, susedom a bývalým spolupracovníkom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou manželkou, matkou, starou
matkou, sestrou a príbuznou
Zuzanou HADŽEGOVOU z Valaskej,
ktorá nás opus la vo veku 73 rokov. Ďakujeme za prejavy sústras a kve nové
dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.
Smú aca rodina

Autor:
PK
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A j n a š a Z e m m á s v o j s v i at o k
Z podkladov z internetu spracovala P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Planéta Zem je v poradí tre a v slnečnej sústave a jej vek sa odhaduje na päť miliárd rokov,
no život na nej je oveľa, oveľa kratší. Fakt, že
väčšina zdrojov na Zemi je vyčerpateľných,
sme si začali uvedomovať pomerne neskoro.
Deň Zeme má poukázať na to, že zdroje na
zemi sú vyčerpateľné a že „modrú planétu“
treba skutočne chrániť, ak chceme, aby tu
bola ešte ďalších päť miliárd rokov.
Aj keď ľudia deň Zeme oslavovali od nepamä ,
pri oslavách jarnej rovnodennos , malo to iný charakter a zameriavali sa na
oslavu prírody a darov, ktoré ponúkala.
Vtedy ľudí ani nenapadlo, že eto dary
môžu časom pominúť. Pohanský sviatok sa postupne vytrácal a existoval iba
ako deň s rovnakou dĺžkou slnečného
svitu, dvanásť hodín. Doba plynula, začala sa veľkovýroba, ťažba nerastného
bohatstva, vypúšťanie škodlivín do riek
a ovzdušia a príroda sa začala meniť. Za
krátky čas sme sa stali svedkom toho,
že sa nám Zem „rýchlosťou blesku“
menila pred očami. Zosilnelo globálne
otepľovanie, vyrúbali sa lesy, vysychali rieky...
Až vtedy si ľudia uvedomili význam ekológie.
V roku 1969 začal boj verejnosti o to, aby
sa otázka ekológie dostala do poli ky. O rok
neskôr ekológovia na základe snímok z kozmu vyzvali k celosvetovému úsiliu o ochranu
Zeme. Začal sa dlhý boj za to, aby sa vyrábalo
ekologickejšie a aby sa táto otázka začala riešiť
na verejnos .
Od roku 1971 sa Deň Zeme slávi celosvetovo
a dátum pripadol na 22. apríla, symbolicky
v deň rovnodennos . Odkedy sa poukázalo na
problema ku, začalo sa s využívaním solárnej
energie, obmedzil sa výrub pralesov, chránili
sa niektoré druhy živočíchov a po novom sa vo
veľkomestách redukujú výpary z dieselových
motorov (niektoré mestá majú zákaz vstupu
pre dieselové motory). Stále sú však oblas ,
kde ľudstvo má čo „doháňať“ a preto by sme
mali Deň Zeme oslavovať každý deň minimálne
tým, že budeme recyklovať odpad, ktorý mimochodom, patrí k najvážnejším problémom
tejto doby.
Cez to všetko, že máme ako ľudstvo globálne
problémy, ktoré nám už častokrát prerastajú
cez hlavu, naša planéta je plná nádherných, zaujímavých miest a má aj nespočetne veľa fak-

ruská rieka

budova

modla

vlk
po la nsky

sprevádzal,
viedol

oblok



tov o ktorých ste možno netušili. Vybrali sme
pre vás e najzaujímavejšie:
Naša planéta má prívlastok modrá planéta,
to iste viete. Ale vedeli ste, že kedysi bola
purpurová? Áno presne tak. Mikrobiálni odborníci v gene ke tvrdia, že staroveké mikróby
na absorbovanie svetla nepoužívali chlorofyl,
ale molekuly nazývané re nal. Odrážali späť
červené a fialové časti spektra, čím vznikla
purpurová farba. Existuje predpoklad, že o pár
síc rokov sa to opäť môže zmeniť a Zem bude
purpurová alebo červená.
Naša planéta je najjasnejšou zo všetkých, a

Pomôžte tým,
ktorí to potrebujú
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s 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 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 2 percentá dane?
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Mesiac.
Nie je tak celkom pravda, že máme iba jeden
mesiac. Okolo Zeme okrem Mesiaca obieha
celkovo deväť objektov. Nejde však o mesiace,
ale nazývame ich satelitmi alebo pseudomesiacmi. Tieto objekty obiehajú okolo Zeme
len určitú dobu. Spravia s nami „pár obletov“
okolo Slnka a ďalej putujú Vesmírom. V roku
2016 NASA potvrdila jeden objekt zvaný 2016
HO3 ktorý je na obežnej dráhe Zemi vyše sto
rokov. Práve preto sa označuje za druhý mesiac našej planéty, hoci sa nevie, kedy obežnú
dráhu opus . Mnohí vedci sa domnievajú, že
ak z našej blízkos nezmizne, môže sa
z neho vykryštalizovať mesiac v podobe ako je ten náš.
Deň v skutočnos netrvá 24 hodín,
ale presne 23 hodín, 56 minút a 4
sekundy. Kedysi mal deň na Zemi iba
20 hodín a do budúcnosti sa môže
zvýšiť aj na 30 hodín. Je to spôsobené
obehom Zemi okolo svojej osi a preto
máme každé štyri roky priestupný rok,
aby sa tento počet vyrovnal.
8 minút a 20 sekúnd. To je presný
čas pokým sa svetlo dostane od Slnka
k nám.
Predtým, ako sa stromy stali bežnou súčasťou našej planéty, Zem bola pokrytá gigan ckým hubami.
Ročne sa po celej zemeguli vyskytne približne 500 tisíc zemetrasení. Ľudia zachytia iba
pä nu z nich.
Ak by bol vytvorený tunel priamo stredom
Zeme, trvalo by iba 42 minút, aby sme sa dostali z jednej strany na druhú.
Najchladnejším miestom na Zemi je vysoký
hrebeň v Antark de, kde môže teplota klesnúť
až na -93.2 stupňov Celzia.

to kvôli odrazu slnečného svetla od vody.
Okolo svojej osi sa Zem otáča rýchlosťou
1200 kilometrov za hodinu, kým okolo Slnka
obieha neuveriteľnou rýchlosťou až 108 000
kilometrov za hodinu. Tieto rýchle pohyby
nepociťujeme, vďaka konštantnej rýchlos a
gravitačnej sile Zeme.
Možno ste si všimli, že Zem je jediná planéta v našej sústave, ktorá nenesie názov
podľa gréckych alebo rímskych bohov. Nie je
to tak celkom pravda, pretože jej grécke pomenovanie je Gaia, čo znamená matka. Gaia
bola v staroveku veľmi uc evanou
bohyňou, ktorá bola darkyňou
života, ale zároveň mohla život aj
vziať a zobrať telo človeka „späť do
svojho lona“. V súčasnos sa však
vo všetkých jazykoch používa názov
„Zem“.
Už len do 30. apríla
Mesiac nebol pri Zemi odjakživa.
Využite aj tento rok možnosť darovať dve percentá
Podľa vedcov vznikol po zrážke
svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo
Zeme s jej „dvojčaťom“, objektom,
Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na
ktorý jej bol zložením veľmi podobposkytovanie ﬁnančnej, prípadne materiálnej poný a veľkosťou bol podobný Marsu.
moci, organizovanie rôznych poduja v oblas ach
Udalosť sa odhaduje približne štyri
sociálnej sféry, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania
miliardy rokov dozadu. Z hmoty,
a športu. Podporujú región, pomáhajú chorým a poktorá ostala sa postupne formoval

Verneho
knižný hrdina

čas chotárov
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Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej
činnos zamestnávateľ, 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 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.

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
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Po bezgólovej remíze víťazstvo v domácom prostredí
Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

FC Nitra
– FK Železiarne Podbrezová 0:0
Na neutrálnej pôde v Zlatých Moravciach sme nastúpili ako hosťujúci m
na stretnutie s vedúcim tímom skupiny o udržanie – Nitrou. Prvú šancu
priniesla ôsma minúta, strelu Turňu k
žrdi Hroššo zlikvidoval. O desať minút
neskôr sa predral cez troch hráčov až k
strele z dobrej pozície Wiezik, Niba jeho
pokus zrazil nad bránu. V 33. minúte
sa pekne popri bránkovej čiare uvoľnil
Steinhübel, prihral pred päťku, strelu
Kotríka však zastavil dobre postavený
Krivák. V závere prvého polčasu mohol
udrieť Wiezik, po pase zľava od Turňu
sa nedostal cez trojicu protihráčov k
strele. Dobre sme začali aj druhé dejstvo, priamy kop z ideálnej pozície spred
šestnástky kopol Leško kvalitne, múr
však loptu zrazil vedľa brány Hrošša.
Následne sa ale do lopty na druhej strane oprel Charizopulos a traﬁl brvno. V
74. minúte naštartoval ešte na vlastnej
polovici svoje motory Ilja Tereščenko,
dostal sa k hranici veľkého vápna a krížny pokus nasmeroval tesne vedľa pravej
nitrianskej žrde. Desať minút pred koncom riadnej hracej doby sa spus l svojvoľne zavlažovací systém, ktorí ako keby
živou vodou oblial hlavne domácich,
pretože individuálnu akciu Vestenického prečítal Kuciak a Šimončičove sólo
bolo zakončené tesne vedľa. V úplnom
závere vyrazil Hroššo pred seba pokus

Kopičára, Tereščenko zoči-voči tomuto
brankárovi ež neuspel. Body sa teda
nakoniec delili. Podbrezová gól nestrelila ani napriek výraznej podpore zhruba
pätnástich skalných fanúšikov, ktorí
v Zlatých Moravciach našim hráčom
vytvorili v podstate domáce prostredie.
Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej:
„Na dnešný zápas sme sa pripravovali,
vedeli sme, že bude veľmi náročný. Hrali
sme pro dobrému a organizovanému
mužstvu, ktoré nedostáva veľa gólov.
Snažili sme sa ich viac rozbehať a spoliehali sme sa na štandardné situácie.
Bohužiaľ sme sa v nich nepresadili,
lebo súper bol na nás dobre pripravený.
Nám trochu naštrbilo plány striedanie
Kostelného v prvom polčase, kde sa nám
homogénnosť stra la a hráči, ktorí tam
prišli, nenadviazali na jeho funkciu. V
druhom polčase mali inicia vu domáci.
V niektorých situáciách sme mali aj
šťas e. Zápas v závere mohol dopadnúť radostne na obe strany. Remízu
akceptujeme.“
FC Nitra: Hroššo – Kuník, P. Farkaš, Niba,
Fabiš – Charizopulos (79. M. Fábry),
Šimončič, Kóňa – Kotrík, Militosyan (42.
Vestenický), Steinhübel (57. A. Fábry)
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak – Viazanko, Krivák, Bilič, M. Turňa – Kostelný
(37. Jedinák), Sedláček – Bernadina (69.
Kopičár), Tereščenko, Leško – Wiezik

Naši kolkári ovládli
ligové súťaže
Z podkladov zpkolky.sk spracoval T. Kubej

Počas víkendu 14. – 15. apríla skončili dlhodobé ligové súťaže v kolkoch. Kolkári
a kolkárky Podbrezovej dominovali vo väčšine súťaží, prinášame vám prehľad
o ich výsledkoch.
Interliga
V československej Interlige sa predstavilo hlavné „A“ družstvo Podbrezovej.
V konkurencií šies ch najlepších českých a šies ch najlepších slovenských
družs ev obsadili naši kolkári suverénne 1.miesto bez straty bodov s bilanciou 22 výhier, 0 remíz, 0 prehier. Za
toto víťazstvo putuje do Podbrezovej
okrem víťazstva v Interlige aj tul majstra Slovenskej republiky v družstvách
a právo účas na Svetovom pohári pre
rok 2018.

Extraliga muži
V extralige mužov sa predstavila rezerva Podbrezovej, ktorá tak ako minulý,
aj tento rok súťaž ovládla. Len vďaka
pravidlám Interligy nemôžu do tejto
súťaže postúpiť. Celkové skóre v súťaži
bolo 20 výhier, 0 remíz a 2 prehry.
Podbrezová získala tul víťaza Extraligy
mužov sezóny 2017/2018.
Extraliga ženy
V extralige žien pôsobilo ženské družstvo Podbrezovej, ktorému sa podarilo
v súťaži zvíťaziť a zabezpečiť si okrem

Podbrezová získala ďalšie cenné body v boji o záchranu.

FK Železiarne Podbrezová
– FK Senica 3:1 (0:0)
Góly: 52. Leško, 74. Bernadina, 77.
Ranko (vl.) – 54. Kitambala
Po dvoch remízových stretnu ach nás
doma čakala posledná Senica a povinnosť kázala zvíťaziť. Stretnutie hneď
na úvod prinieslo obrovskú šancu,
do ktorej sa dostal Tereščenko, avšak
zoči-voči Holecovi neuspel. V prvom
dejstve následne zaujali dve striedania zo zdravotných príčin. Do kabín sa
porúčali domáci Kostelný a hosťujúci
Sarpei. Podbrezová mala herne navrch, svedčili o tom aj dve veľké šance
v závere polčasu. V tej prvej najskôr
pálil do Holeca Leško, vzápätí dorážkami neuspeli Bernadina ani Wiezik.
Spomínaný Leško to skúsil aj po centri
Sedláčka, opäť si však vylámal zuby na
Holecovi. Po zmene strán, v 52. minúte,
Kitambala nevyužil obrovskú príležitosť,

keď dostal fantas cký pas, lenže Kuciak
perfektne zasiahol. Potvrdilo sa tak nedáš – dostaneš, nakoľko ešte v tej istej
minúte sa Dávid Leško dostal cez dvoch
obrancov až pred brankára a strelou po
zemi otvoril skóre (1:0). Nanešťastie
pre nás, výsledok bol z domácej strany
priaznivý iba dve minúty. Lynel Darcy
Kitambala sa v druhej veľkej príležitos
už presadil, volejom traﬁl presne (1:1).
Prešlo necelých dvadsať minút a Endy
Opoku Bernadina vrá l vedenie Podbrezovej po tom, ako sa v šestnástke aj
napriek presile presadil k strele (2:1).
O štyri minúty na to bolo ešte veselšie,
pretože Holec strelu Wiezika vyrazil
priamo do pred ním stojaceho Ranka,
ktorý sa postaral o nešťastný vlastný
gól (3:1). Do tabuľky sme si tak pripísali
dôležité tri body.

Foto: A. Nociarová

Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej:
„Súper mal dve vynikajúce šance, jednu
sme ustáli a druhú nie. Inak to bolo z
našej strany výborné. Futbal mal svoju
kvalitu, emóciu, všetko, čo má ponúknuť
divákovi. Duel bol nadštandardný. Prvý
polčas sme mali excelentný, len škoda,
že sme nepremenili aspoň jednu šancu.
V druhom sme dali gól potom, čo sme
ustáli nebezpečnú príležitosť súpera, no
následne po rozohrávke sme hneď inkasovali. Bolo to o obrovskej emócii, takže
som rád, že to moji hráči ustáli a verili,
že to môžu zvládnuť. Podarilo sa, dali
sme dva góly a pre nás toto semiﬁnále
ligy majstrov napokon vyhrali.“
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak –
Viazanko, Krivák, Djordjević, Turňa
– Kostelný (14. Njire), Sedláček – Bernadina, Tereščenko (70. Mikuš), Leško
(90+2. Mejri) – Więzik
FK Senica: Holec – Ranko, Práznovský,
Villarraga – Medvěděv, Richtárech, Zezinho (81. Cuadros), Sarpei (24. Kováč),
Brašeň (72. Ďungel) – Celis, Kitambala

titulu majsteriek Slovenska aj právo
účasti na Svetovom pohári 2018. V
sezóne sa zo štrnástich zápasov radovali trinásťkrát z víťazstva, prehru
zaznamenali iba raz.
1. liga východ
V prvej lige východ sa predstavilo
tre e mužské družstvo Podbrezovej. V
súťaži po postupe do play-oﬀ obsadili
celkové štvrté miesto.

Ženské družstvo zvíťazilo v extralige

„A“ družstvo neokúsilo v Interlige trpkosť prehry a suverénne zvíťazilo

Extraligu mužov ovládla naša rezerva
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