9
Ing. Marcel Adamčák, PhD. + foto

Od svojho vzniku prešiel veľtrh
TUBE – International Tube Trade
Fair (Medzinárodný obchodný
veľtrh rúr)výrazným prerodom.
Keď pri premiére, v roku 1988,
vystavovalo 146 vystavovateľov
na ploche 3 870 metrov štvorcových, v roku 2018, pri 30. výročí
veľtrhu, bol počet vystavovateľov 1 240 z 57 krajín a výstavná
plocha predstavovala približne
52 500 metrov štvorcových.
Aj v čase digitalizácie a rýchlych
globálnych, politických a hospodárskych zmien je TUBE nezameniteľný a ostáva udalosťou číslo
jeden v našom odvetví, a to pre
každého, kto vyrába, spracováva alebo obchoduje s oceľovými
rúrami. Osobné stretnutia, ktoré
sa tu konajú každé dva roky, sú
nevyhnutné.
Navzdory rôznym krízam v posledných rokoch, celé odvetvie
výroby rúr dnes zažíva globálny
rast. Prežívame priaznivé obdobie, vhodné pre investície, a to
nie len v Európe. Významný objem peňazí je dnes investovaný
do infraštruktúry, stavebníctva
a do rozvoja automobilového
priemyslu. Ekonomiky viacerých
európskych krajín nepretržite
napredujú už niekoľko rokov.
Domácnosti zvyšujú spotrebu,
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Z obsahu čísla
vyberáme:

Opravy v oceliarni
v roku 2018
Tak, ako každý rok, aj tento sme si
stanovili ciele v rámci údržby Tcú - Vo
v rámci bežných, stredných a generálnych opráv. Vo finančnom objeme 9 801 700 eur pre bežné opravy,
273 800 eur pre stredné opravy a
593 000 eur pre generálne opravy. Samotný finančný plán je rozdelený na
časť vyhradenú na keramické materiály
priamo vstupujúce do procesu výroby
v objeme 5 078 799 eur a na časť vyhradenú na obnovu a údržbu strojového parku oceliarne.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 3. strane

Súťaž zmien
v energetike

Tridsiate výročie veľtrhu rúr

Svet sa stretol na TUBE
2018 v Düsseldorfe
z čoho profitujú viaceré odvetvia priemyslu, odvetvie oceľo-

Vedúci odboru predaja a marketingu, Ing. Vladimír Soták ml., pri rokovaní s obchodnými partnermi

vých rúr nevynímajúc. Dopyt po nemu obchodnému systému,
technológiách, strojoch a výrob- pretože prekazili takmer štvrťkoch z ocele rastie vo všetkých storočie trvajúcu disciplínu a
krajinách. Nebolo preto prek- rovnováhu systému a „defacto“
vapením, že tohtoročný TUBE zbavujú WTO (Svetovú obchodzaznamenal nebývalý úspech. nú organizáciu) funkcie arbitra
Euforická nálada v plných vý- a kontrolóra globálneho obchostavných halách, sľubné diskusie, du.
perspektíva nových obchodných
Veľký počet užitočných obchodpartnerstiev, všetkými týmito ných rokovaní so zákazníkmi i noprívlastkami by sa dal charak- vými partnermi mali na veľtrhu
terizovať veľtrh,
aj predstavitelia
Navzdory rôznym našich predajktorý uzavrel svoje brány v piatok, krízam v posledných ných spoločností
20. apríla 2018.
rokoch, celé odvetvie Pipex Italia a PiPrílišný optimiz- výroby rúr dnes zažíva pex Deutschland
a
predajcovia
mus však marí
globálny rast.
výrobnej spoločhrozba obchodnosti Transmesa.
nej vojny, vyplývajúca z ochranných opatrení Veľtrh naplnil naše očakávania a
americkej vlády na oceľ a hliník. potvrdil, že je pre naše spoločClá amerického prezidenta Do- nosti jedinečnou príležitosťou na
nalda Trumpa sú ranou globál- prezentáciu.

Súťaž medzi zmenami pokračovala
aj v minulom roku v stredisku energetika, nový závod, v nezmenenej
forme. Zapojení sú do nej zamestnanci teplárne (dvaja zamestnanci v
každej zmene) a zamestnanci údržby
rozvodu zemného plynu (jeden zamestnanec v zmene). Tieto pracovné
činnosti nie sú na seba viazané, takže
víťazom v jednotlivých hodnotiacich
obdobiach môžu byť zamestnanci z
rôznych zmien.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 3. strane

Praktické maturity
Žiaci v hutníckych a strojárskych profesiách mali za úlohu vypracovať záverečnú písomnú prácu z technickej oblasti
z pracovísk, a na druhý deň v jednotlivých pracoviskách firmy zriaďovateľa
Železiarne Podbrezová a.s., prezentovali nadobudnuté praktické zručnosti
pri obsluhe hutníckych zariadení v odbore hutník operátor a strojári prezentovali svoje zručnosti pri strojárskych
témach.
Súkromné školy

čítajte na 4. strane

Triumf Podbrezovej

Predposledný domáci zápas Podbrezovej v tejto sezóne začal opatrne z
oboch strán. Na prvý náznak príležitosti sme čakali až do 26. minúty, kedy
po dlhom a presnom vykopnutí Hrošša
strieľal z otočky do bočnej siete Militosjan.
FK ŽP

čítajte na 8. strane

Gray Bear je od 21. apríla 2018 v prevádzke Víťaz siedmeho kola čitateľskej súťaže

Foto: I. Kardhordová

Foto: A. Nociarová

Vyžrebovali sme víťaza siedmeho kola čitateľskej súťaže venovanej 180. výročiu
našej dychovej hudby. Žrebovali sme z úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že
za zrodom zmiešaného spevokolu stál Vladimír Stubňa. Správne odpovedal aj
Tibor Kaliský, dôchodca z Podbrezovej, ktorý získava športovú sadu. Cenu do súťaže venoval Ing. Štefan Pintér, riaditeľ FK Železiarne Podbrezová. Výhercovi blahoželáme a cenu si môže prísť prevziať do redakcie (t.č. 645/2711, resp. 2714).
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Klub 500 a SOPK tlačia na vládu
Zdroj: Pravda

Klub 500 a Slovenská obchodná
a priemyselná komora (SOPK) vyzývajú vládu, aby pripravila a realizovala reformu daní a odvodov
s cieľom znížiť celkovú daňovú
sadzbu na úroveň priemeru členských štátov Európskej únie.
Pri príprave rozpočtov na roky
2019 a 2020 by sa podľa nich mala
zásadným spôsobom riešiť podpora cestovného ruchu a poľnohospodárstva ako základných oblastí
pre podporu ekonomického rastu
a zamestnanosti, po vzore okolitých členských krajín EÚ. Kabinet
tiež žiadajú, aby začal realizovať
školskú reformu, reformu zdravot-

níctva a reformu štátnej a verejnej správy a územnej samosprávy
s cieľom dosiahnuť počet štátnych
zamestnancov a takú efektivitu
štátnej, verejnej a územnej samosprávy, ako je
v najefektívnejších krajinách EÚ.
„Klub 500 a
SOPK sú pripravení aktívne sa podieľať na príprave všetkých reforiem z dôvodu, že zamestnávatelia
a zamestnanci sú tí, ktorých sa tieto reformy najviac dotýkajú,“ uvádza sa v tlačovej správe. Spoločne
vyzývajú všetkých politikov, politické strany, predstavitel‘ov ministerstiev a parlamentu k naštartovaniu

spoločného úsilia pre dosiahnutie
trvalo udržateľného hospodárskeho rastu garantujúceho zvyšovanie
životnej úrovne obyvatel‘ov SR.
Súčasne žiadajú vyšetrenie všetkých podozrení
z porušenia hospodárskej súťaže,
povinnosti
pri
správe cudzieho majetku, ochrane
súkromného vlastníctva, či rozdeľovaní finančných prostriedkov.
„Klub 500 a SOPK majú dojem a
presvedčenie, že oveľa viac priestoru na diskusiu pri presadzovaní
noviel zákonov majú vybrané fyzické osoby, prípadne predstavitelia
tretieho sektora,“ tvrdia spoločne.

Ako sme na tom s odpadom?
Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky
vzniklo v roku 2016 v Banskobystrickom kraji 789 175,2
ton priemyselného odpadu, s medziročným poklesom o 14,1 percenta. V rámci SR predstavoval podiel
Banskobystrického kraja 9,1 percenta. Z celkového
množstva odpadu bolo materiálovo zhodnotených
22,6 percenta, 0,8 percenta energeticky, 16,7 percenta spätným získavaním organických látok vrátane
kompostovania a 18,4 percenta iným spôsobom. Na
skládkach skončilo 27,7 percenta odpadu. Podľa miery
rizika nebezpečenstva sa odpad z hospodárstva člení
na nebezpečný a ostatný odpad. Nebezpečný odpad v
roku 2016 v Banskobystrickom kraji tvoril 3,5 percenta
z celkového množstva odpadu a ostatný odpad sa po-

dieľal na celkovom objeme odpadu 96,5 percenta.
V obciach Banskobystrického kraja bolo v roku 2016
vyprodukovaných 203 241 ton komunálnych a drobných stavebných odpadov, čo predstavuje 10,4 percentný podiel, pričom Banskobystrický kraj vyprodukoval najmenej odpadu zo všetkých krajov Slovenska.
Jeden obyvateľ kraja vyprodukoval v prepočte 312 kilogramov odpadu, čo predstavuje 10 percentný nárast
oproti roku 2015.
Údaje o nakladaní s komunálnym odpadom hovoria, že v Banskobystrickom kraji je zhodnocovaných
28,5 percenta odpadu na obyvateľa (88,86 kilogramu
na obyvateľa), čo je o 31,4 percenta viac ako v roku
2015.

Ilustračné foto

Rekonštrukcie ciest nášho kraja
Zdroj: sme.sk

Ak pôjde všetko podľa plánov, tak
už v tomto roku by sme sa mohli tešiť
na 78 kilometrov zrekonštruovaných
ciest II. a III. triedy v správe kraja.
Do rekonštrukcie ciest investuje
Banskobystrický samosprávny kraj z
rozpočtu kraja deväť miliónov eur. Následne chce z fondov Európskej únie
využiť ďalších 41 miliónov eur na obnovu ciest a mostov, ktoré sú v správe
BBSK. Rozhodli o tom vo štvrtok, 26.
apríla, krajskí poslanci na svojom rokovaní v Banskej Bystrici.
Ako odsúhlasili poslanci, komplexnej
obnovy sa dočkajú prístupové cesty k
obľúbeným turistickým destináciám
do Banskej Štiavnice, na Králiky, Skalku
a Tále v celkovej hodnote 5,5 milióna
eur. Na juhu kraja pôjde do rekon-

štrukcie ciest III. triedy 1,5 milióna eur.
Ďalšie dva milióny na cesty III. triedy,
ktoré nemôžu byť zahrnuté do projektov financovaných z fondov EÚ.
Investícia kraja vo výške deväť miliónov eur je súčasťou koncepcie, ktorá
zahŕňa i ďalšie komplexné rekonštrukcie ciest a mostov z eurofondov.
„V prvej fáze čerpania prostriedkov
z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) chce kraj využiť 20,5 milióna eur. V rámci nich by
sa malo investovať napríklad do úseku
Vígľaš - Červeňany, cesty Pôtor - Dolná
Strehová - Lučenec a úseku Fiľakovo Ábovce. V druhej fáze čerpania prostriedkov z IROP-u má do našich ciest
pritiecť ďalších 20,5 milióna eur. Zrekonštruovaných by tak malo byť spolu
viac ako 300 kilometrov ciest vrátane
mostov,“ tvrdí vedenie Úradu BBSK.

Prednáška o hrade Ľupča v Podpolianskom múzeu
PaedDr. Renata Babicová
Mgr. Vladimír Homola

Železiarne Podbrezová v spolupráci s Kultúrnym centrom Andreja Sládkoviča v Detve zorganizovali 20. apríla 2018 odbornú
prednášku na tému História a
pamiatková obnova hradu Ľupča. Kastelán Vladimír Homola
zameral svoju prezentáciu na
interpretáciu
najdôležitejších
historických míľnikov vývoja
hradu a hradného panstva. Prezentácia bola doplnená videami z priebehu rekonštrukčných
prác, ktoré boli systematicky
vykonávané už od roku 2002.
Témou záverečnej diskusie bola
spojitosť ľupčianskeho a vígľašského panstva.
Cieľom prednášky bolo predstaviť hrad a jeho obnovu verejnosti. Zúčastniť sa mohol každý,

koho daná téma zaujímala. Medzi účastníkmi bola nielen verejnosť, ale aj odborníci z histórie
a obnovy pamiatok, pre ktorých
hrad Ľupča predstavuje inšpiráciu ako zaobchádzať s kultúrnymi pamiatkami Slovenska.
Malebný kraj
Podpoľanie
Svojimi prírodnými krásami,
históriou i kultúrnym odkazom
patrí k najoriginálnejším regiónom Slovenska. Od 17. storočia
sa strediskom lazníckeho osídlenia stala vtedajšia poddanská
obec Detva, ktorej historický
chotár patril svojou rozlohou
medzi najväčšie na území dnešného Slovenska. Súčasné, už okresné mesto Detva je dnes centrom mikroregiónu Podpoľanie.
Bohatstvo pretrvávajúcich tra-

Z výstavy Z Detvy na more... Július J. Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán.
Foto: archív múzea

dícií, krása majestátnej Poľany,
ale aj neľahký život obyvateľov,
ktorí tento kraj formovali a vtlačili mu svojou prácou a tvorivosťou osobitnú pečať sú odkazom,
ktorý hrdo pretrval až dodnes.
Kraj je nielen kolískou fujary, ale
aj krajom unikátnych terasovitých políčok, z prvej bryndziarne
v Detve šírila 230 rokov dobré
meno svetu bryndza, k špecifikám tradičnej kultúry patrí typický detviansky ľudový odev,
výšivka krivou ihlou a množstvo
ďalších prejavov hmotnej i duchovnej kultúry. Unikátom, a to
nielen v regionálnom či slovenskom kontexte, sú detvianske
drevené vyrezávané kríže.
Podpolianske múzeum je nielen jedným z najmladších múzeí
v rámci Slovenska, ale aj jednou
z najmladších kultúrnych inštitúcií v Detve, ktorú založilo mesto
Detva v roku 1994. Hlavným poslaním múzea je výskum, zhromažďovanie,
dokumentácia,
odborné spracovanie, ochrana
a sprístupňovanie hmotných i
duchovných artefaktov Podpoľania. V múzeu je spravovaných
6 407 zbierkových predmetov,
rozdelených do etnografického,
historického a archeologického
fondu. Najväčšiu časť tvorí etnografický fond s bohatým zastúpením ľudového odevu, textilu,
výšiviek, predmetov dokumentujúcich salašnícke a pastierske
tradície či výrobu modrotlače,
kolovrátkov, ale aj produkciu
chýrnych podpolianskych sklární, ľudové hudobné nástroje
a podobne. Múzeum sa môže
popýšiť aj jedinečnou vyše dve-

Z výstavy Krása krivej ihly v Podpolianskom múzeu.

stokusovou zbierkou rukávcov –
opleciek, pochádzajúcich z rôznych kútov Podpoľania, ktoré po
odbornom ošetrení mimoriadne
zaujali verejnosť v rámci minuloročnej výstavy v múzeu. Zbierka
je prezentovaná počas stálych,
ale aj krátkodobých výstav.
Priazni sa celoročne tešia početné kultúrno-výchovné aktivity, odborné prednášky a prezentácie s prizvanými lektormi,
tvorivé výtvarné dielne regionálneho charakteru a pestré
aktivity podľa aktuálnych požiadaviek škôl, inštitúcií či širokej
verejnosti. Od roku 2012 majú
pracovníci múzea pre väčšie
skupiny návštevníkov v ponuke
aj sprievodcovské služby v historickej časti mesta a okolí.

Foto: archív múzea

POZOR
ZMENA
Dôvera zdravotná poisťovňa, pobočka Podbrezová je od 25. apríla 2018 presťahovaná
na adresu Sládkovičova 37, Podbrezová
(budova Slovenskej
sporiteľne), vchod od
Slovenskej pošty, 1.
poschodie.
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Opravy v oceliarni v roku 2018
Ing. Martin Mastelák, Tcú Vo

Tak, ako každý rok, aj tento sme
si stanovili ciele údržby centrálnej
údržby v oceliarni v rámci bežných,
stredných a generálnych opráv. Vo
finančnom objeme 9 801 700 eur
pre bežné opravy, 273 800 eur pre
stredné opravy a 593 000 eur pre
generálne opravy. Samotný finančný plán je rozdelený na časť vyhradenú na keramické materiály
priamo vstupujúce do procesu výroby v objeme 5 078 799 eur a na
časť vyhradenú na obnovu a údržbu
strojového parku oceliarne. Vstup
do kalendárneho roka bol pre údržbu oceliarne poznačený rozsiahlym
požiarom, ktorý spôsobil odstávku
vo výrobe. Požiar zasiahol rozvodňu s priľahlými káblovými trasami.
Bolo poškodených 2 800 káblových
spojení, ktoré bolo potrebné v čo
najkratšom čase obnoviť. Došlo
aj k rozsiahlemu poškodeniu dopravníkov zabezpečujúcich dopravu prísad do pece EAF. Sprevádzkovanie výroby sa nám podarilo
v rekordnom čase, aj vďaka našim
zamestnancom a nepretržitej práci
na oprave zariadenia. S následkami
požiaru však bojujeme ešte vždy a
postupne odstraňujeme poruchy
na zariadeniach priamo nesúvisiacich s výrobou.
Ďalšou etapou v živote údržby oceliarne sú kvartálne stredné
opravy, ktoré sú plánované na termín apríl, august a december. V plánovanom termíne 17. - 23. apríla
sme realizovali prvú strednú opravu. Jednou z najdôležitejších plánovaných úloh pre túto odstávku
bola realizácia výmeny stĺpu zdvihu
elektród EAF ramena č.3, vrátane
realizácie revízie ramena č.3. Oprava žeriavovej dráhy liaceho žeriava
č.234, kde došlo k výmene časti poškodenej koľaje, a v neposlednom
rade montáž novej čeľusťovej brzdy
na pohon chladníka, ktorá nahradila starú, tridsaťročnú elektro-magnetickú brzdu. V súčasnosti nebolo

možné zabezpečiť náhradné dielce pre jej údržbu. Pôvodný rozsah
strednej opravy bol naplánovaný
na 104 hodín, no z dôvodu nízkych
zásob vsádzkového materiálu vo
valcovni rúr sme termín odstávky
skrátili na 91 hodín, čo zabezpečilo navýšenie produkcie približne o
650 ton. Už v tomto čase sme vo
fáze príprav ďalšej strednej opravy,
ktorá bude realizovaná v termíne
13. - 17. augusta 2018. V tejto oprave budeme realizovať čistenie hydraulických okruhov pece EAF, deinkrustáž chladiacich okruhov pece
EAF a v neposlednom rade chceme
realizovať geometrické ustavenie
portálu pece EAF.
Ďalšou dôležitou častou práce
prevádzkovej údržby je plánovanie a realizácia generálnych opráv.
V tomto roku máme naplánované
akcie v sume 593 000 eur. Ide hlavne o obnovu častí pece EAF a obnovu strojného parku oceliarne, obnovu žeriavov a žeriavových dráh.
Nová čeľusťová brzda na pohone chladníka v oceliarni.
Sú tu zahrnuté revízie tráf a prepínača odbočiek pece EAF a LF. Zo náhradného manipulátora na od- potrebujú kompletnú výmenu. Prvú
stavebných opráv bude realizovaná ber vzoriek PTI a nového dna pre etapu sme realizovali v roku 2017 a
rozsiahla oprava strechy na hale vsádzkové koše na vsádzanie šrotu postupne plánujeme v horizonte
starých EOP a oprava múru haly do pece EAF. Pracujeme na príprave troch rokov uskutočniť kompletnú
SM oceliarne. V súčasnosti sme v nových projektov, ako je nákup no- obmenu. Z nových úloh pre ďalšie
rámci generálnych opráv realizovali vej nisteje pece EAF. Pred nami sú roky v rámci generálnych opráv
nákup flexibilných lán pece EAF. Do ďalšie náročné úlohy a to generál- je spracovaná technická a cenová
na oprava západnej ponuka na novú nistej pece EAF. V
centrálnej výmenníkovej
stanice
...v súčasnosti sa časti trolejového prípade realizácie to bude jedna z
bola dopracovaná spracúva
technická vedenia žeriavovej najnáročnejších generálnych opráv
vzduchotechnika
a cenová ponuka na dráhy homogeni- za posledných desať rokov.
začného šrotového
Neoddeliteľnou súčasťou práce
zabezpečujúca zníženie prehrievania novú nistej pece EAF. poľa. Táto akcia si údržby je participácia na investičvyžadovať ných akciách, ktoré sú realizované v
zariadenia v let- V prípade realizácie bude
ných mesiacoch. to bude jedna z naj- úzku spoluprácu rámci ŽP. V priebehu minulého roka
Realizovali sme aj náročnejších generál- s dodávateľmi šro- bolo v rámci zvýšenia bezpečnosti
opravu
žeriavonych opráv za posled- tu tak, aby sme boli rozhodnuté vedením firmy, že do
schopní zabezpečiť oceliarne bude zakúpené automavej dráhy žeriava
čiastočné vypráz- tické zariadenie na nadstavovanie
č.234, ktorý je je- ných desať rokov.
dnenie šrotového grafitových elektród pre pec EAF.
den z kľúčových
žeriavov v procese výroby. Ďalšími poľa, a zabezpečili tak prístup k sa- Počas apríla 2018 sme zrealizovali
akciami prebiehajúcimi v rámci ge- motnému trolejovému vedeniu. prípravné práce na realizáciu tejto
nerálnych opráv je zakontrahovanie A taktiež rozsiahlejšia obnova tepel- investičnej akcie. Na základe podnákupu hydraulického valca pre ných štítov plošín EOP, ktoré po viac kladov od dodávateľa sme realizovýjazdu portálu pece EAF, nákup ako dvadsiatich rokoch prevádzky, vali prívod elektrickej energie a v

Siedmy ročník súťaže
medzi zmenami v energetike
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Už siedmy rok prebieha v akciovej
spoločnosti Železiarne Podbrezová
súťaž medzi pracovnými zmenami

vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie
„R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrál-

Víťazi súťaže medzi zmenami v energetike, nový závod.

nej údržby, energetiky, dopravy a
odboru riadenia kvality. Kritériá
súťaže sú zamerané na kvalitu,
výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci
a reklamácie, a sú
vyhodnocované a
zverejňované na vývesných tabuliach
prevádzkarní. Ako
každý rok, aj teraz
vám predstavujeme
víťazné
kolektívy
jednotlivých
prevádzkarní. O priebehu súťaže v energetike nás informoval
Ing. Jozef Hiľovský,
vedúci strediska v
novom závode –
tepláreň,
údržba
energetických rozvodov,
rozvodov
technických plynov,
kyslikáreň, centrálna čerpacia stanica,
kompresorová staniFoto: A. Nociarová ca, rozvody pitnej a

úžitkovej vody a vstupná rozvodňa
NZ:
Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2017?
- Súťaž medzi zmenami pokračovala aj v minulom roku v stredisku
energetika nový závod v nezmenenej forme. Do tejto súťaže sú
zapojení zamestnanci teplárne
(dvaja zamestnanci v každej zmene) a zamestnanci údržby rozvodu
zemného plynu (jeden zamestnanec v zmene). Tieto pracovné činnosti nie sú
na seba viazané, takže víťazom v jednotlivých hodnotiacich obdobiach môžu
byť zamestnanci z rôznych
zmien.
Kritériá súťaže sú rovnaké
ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?
- Kritéria ostali rovnaké, to znamená, že v stredisku tepláreň nový
závod sú zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej
energie a minimalizáciu poklesu výroby z dôvodu prestojov. Naďalej je
zohľadňované kritérium pracovnej
úrazovosti a udržiavanie poriadku
na pracovisku. Pre strediská údržby
rozvodu zemného plynu sú kritéria zamerané na dodržanie pred-

Foto: I. Kardhordová
spolupráci s prevádzkarňou energetika prívod stlačeného vzduchu pre
zariadenie. Týždeň pred uvedením
zariadenia do prevádzky sme montovali stôl pre podávanie elektród a
prívodné navíjacie bubny zariadenia. Po úspešnej inštalácii a oživení
pracovníkom dodávateľskej firmy
bolo zariadenie uvedené do trvalého užívania a výrazne tak zvýšilo
bezpečnosť práce v prevádzkarni
oceliareň.
Napriek tomu, že úvod do kalendárneho roka nebol pre nás najľahší, darí sa nám spĺňať stanovené ciele pre rok 2018. Snažíme sa
udržiavať strojový park oceliarne v
prevádzkyschopnom stave, s finančnými prostriedkami naplánovanými na začiatku roka. Výrazne sme
prispeli k zvýšeniu bezpečnosti pri
rizikových činnostiach a do budúcnosti chceme výrazným spôsobom
prispieť k výrobnej činnosti prevádzky oceliareň.
písaného denného maximálneho
množstva odberu zemného plynu a
dodržanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov, kritériá
zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a
poriadok na pracovisku.
Čo najviac ovplyvňovalo priebeh
súťaže?
- Medzi zamestnancami údržby
rozvodu zemného plynumá na výsledné hodnotenie najväčší vplyv
kritérium dodržanie tolerancie využitia kapacity
acetylénových
zväzkov.
Medzi
zamestnancami
teplárne sú to kritériá
udržiavanie poriadku na
pracovisku a kritéria zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej
energie.
Predstavíte nám víťazný kolektív
za rok 2017?
- Za rok 2017 by som do víťazného kolektívu zaradil zamestnancov
teplárne Annu Kuracinovú a kuriča
operátora Mariána Dutku. Zo zmenovej údržby to je Ľubomír Giertli.
Čo pripravujete a čím prekvapíte
súťažiacich v tomto roku?
- Nemáme v pláne zatiaľ žiadne
prekvapenia v tejto oblasti na tento rok, hodnotiace kritériá zostanú
v nezmenenej forme aj naďalej.
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Praktická časť odbornej zložky
maturitnej skúšky
Mgr. Jozef Zákalický
vrchný majster odbornej výchovy

V dňoch 16. až 19. apríla sa uskutočnila praktická časť odbornej
zložky maturitnej skúšky (PČOZ
MS) v nasledovných odboroch:
- štvorročný odbor mechanik mechatronik – trieda IV.C, 18 žiakov,
- päťročný odbor mechanik mechatronik – trieda V.C, 16 žiakov,
- štvorročný odbor hutník operátor – trieda IV.A, 21 žiakov,
- štvorročný odbor mechanik strojov a zariadení – trieda IV.B, 18
žiakov.
Spolu z PČOZ MS zmaturovalo 73
žiakov.
V školských elektrodielňach, ktoré boli vybudovane v rámci projektu EÚ pod názvom ,,Vybudovanie mechatronickej modulárnej
stanice a s tým súvisiaca inovácia
obsahu a metód vzdelávania“,
žiaci profesie mechanik mechatronik vykonávali programovanie
PLC systémov a prakticky zapájali
pneumatické a hydraulické obvody. Ďalší žiaci zapájali elektropa-

nely s elektrotechnickými silnoprúdovými súčiastkami a iní riešili
problematiku odvodov slaboprúdovej elektrotechniky.
Žiaci v hutníckych a strojárskych
profesiách mali za úlohu vypracovať záverečnú písomnú prácu
z technickej oblasti z pracovísk,
kde v treťom kvartáli vykonávali
odborný výcvik a pred skúšobnou

komisiou ju museli vedieť obhájiť.
Následne na druhý deň v jednotlivých pracoviskách firmy zriaďovateľa Železiarne Podbrezová a.s.
prezentovali nadobudnuté praktické zručnosti pri obsluhe hutníckych zariadení v odbore hutník
operátor a strojári prezentovali
svoje zručnosti pri strojárenských
témach.
Žiaci počas maturít v školských učebniach.

PČOZ MS mala plynulý priebeh,
nebola ovplyvňovaná žiadnymi
vonkajšími rušivými vplyvmi a
tak jednotlivé maturitné komisie
mohli skonštatovať, že žiaci sú po
praktickej stránke dobre pripravení
zaradiť sa do pracovného procesu

Predvádzací Demobus spoločnosti ESAB prišiel 11. apríla v rámci
turné po Slovensku opäť do firmy
Zvarmats.r.o. Brezno propagovať
zaujímavou formou svoje nové

u svojho zriaďovateľa alebo pokračovať v ďalšom profesijnom raste
na vybranej vysokej škole. Čaká ich
ešte interná časť, ktorá preverí ich
nadobudnuté teoretické schopnosti. Držíme palce, aby to všetkým žiakom dobre dopadlo.

Spoznali sme Lotyšsko
Veronika Nepšinská a Timea Krnáčová
žiačky 3.H triedy SG ŽP

Praktická časť maturitnej skúšky v odbore riadenia kvality.

Foto: I. Kardhordová

Vitajte v DEMOBUSE 2018
Ing. Vlastimír Veverka
majster odbornej výchovy

Foto: I. Kardhordová

inovatívne výrobky, ktoré budú v
tomto roku uvedené na trh. Bola to
príležitosť na zvýšenie vedomostí o
zváracích zariadeniach, bezpečných
postupoch pri zváraní s vysoko kvalitnými ochrannými pomôckami a
zváracieho príslušenstva.
Žiaci našej školy a účastníci základ-

ného kurzu zvárania zo zváračskej
školy využili príležitosť a zúčastnili sa
uvedeného predvádzania zvárania.
So záujmom sledovali výklady k najnovším zváracím a rezacím strojom.
Mali možnosť vidieť rôzne druhy zváracích strojov, od jednoduchších a
cenovo dostupnejších inventorov, až
po zložité profesionálne stroje
chladené vodou. Okrem toho
sa stretli s rôznym prídavným
materiálom – elektródami,
zváracím drôtom pre zváranie v ochrannej atmosfére a
tvrdými pájkami. Prezentované boli spôsoby zvárania
MIG, MAG, TIG...
Žiaci sa zoznámili s technológiou zvárania rôznymi spôsobmi a polohami zvarov. Videli
použitie ochranných technických plynov a prídavného materiálu na vytvorenie nerozoberateľných spojov zváraním.
Prítomní odborníci im zodpovedali na všetky otázky o zváraní. Aj preto žiaci z exkurzie
odchádzali obohatení novými
skúsenosťami z prezentovania
v oblasti zvárania.

Odber krvi

Foto: I. Kardhordová

Dňa 17. apríla 2018 sa uskutočnil
odber krvi v našich školách. Celkovo bolo evidovaných 36 darcov, z
toho 21 žiakov boli prvodarcovia.
Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec
môže poskytnúť ľuďom, ktorí to
potrebujú. Je to veľmi prospešný,
bezpečný a jednoduchý humánny
krok. Interval darovania je pre mužov každé tri mesiace a pre ženy
každé štyri mesiace. Celý proces
darovania krvi trvá, od registrácie
až po odchod, približne hodinu a
samotný odber len päť až pätnásť
minút, počas ktorých darca daruje
450 ml svojej krvi.

Päť národností, jeden týždeň, veľa
skúseností. Vďaka projektu ERASMUS+ sme mali možnosť zapojiť
sa do programu, ktorý nám ponúkol širokú škálu možností o učení
a spoznávaní kultúry, národných
tradícií rozličných krajín, spoznaní nových ľudí a v neposlednom
rade sme dostali aj možnosť vylepšiť si svoje znalosti v ruskom
a anglickom jazyku.
Náš pobyt v Lotyšsku trval od 8.
do 14. apríla, kedy sme sa udomácnili v Daugavpilse, druhom
najväčšom meste tejto pobaltskej krajiny. Na projekte sa spolu
s nami, Slovákmi, zúčastnili ďalšie
štyri krajiny – Poľsko, Cyprus, Litva
a domáci z Lotyšska. Medzinárodné stretnutie sa odohrávalo pod
sloganom „Efektívne učenie, lepšia
budúcnosť“, počas ktorého sme sa
naučili veľa nového aj o ekonómii a
biznise v určitých krajinách. Vďaka
tomu sme spoznali ekonomickú situáciu vo svete. Dostali sme dobre

typy nato, ako v budúcnosti lepšie
podnikať.
Zažili sme mnoho príjemných
chvíľ v kruhu našich nových priateľov, rozšírili si svoje obzory o
Lotyšsku, dozvedeli sa o histórii
mesta, a samozrejme sme spoznali nepoznané. Podnikli sme dostatočné množstvo prechádzok po
meste a okolitom prostredí a videli
sme veľa nádherných pamiatok.
Posledný deň sme prežili v Rige,
hlavnom meste Lotyšska, kde sme
absolvovali exkurziu po meste a
následne v Motorovom múzeu.
Tak sme sa rozlúčili s týždňovým
pobytom v tejto krajine.
Myslíme si, že tento pobyt nám
všetkým pomohol, hlavne v komunikačných schopnostiach, no
taktiež už v spomínaných ekonomických zdatnostiach a v neposlednom rade v spoznaní novej
kultúry a nájdení nových priateľstiev. Teší nás, že sme sa do tohto
projektu zapojili a vďaka tomu
sme sa mohli zúčastniť tohto stretnutia.
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Ponuka detských letných táborov

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

INFORMUJE

Ing. A. Škultétyová

Leto pomaly ale isto klope na dvere
a vy neviete kde ho budú prežívať
vaše deti? Jedinečné leto plné zážitkov, zdokonaľovania sa v cudzom
jazyku alebo zvládnuť abecedu golfu môžu deti zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s.:
POBYTOVÉ TÁBORY
REPIŠTE – 14 dňový tábor pre deti
od 8 do 15 rokov v turnusoch:
1. turnus
Termín: od 30. júna – 14. júla
Program: Flinstonovci a Hrdinovia

hviezdnych svetov
2. turnus
Termín: od 8. – 22. augusta
Program: Ako vychovať rodinných
miláčikov a Šmolkovia
SPEAKLAND – Ľubietová, Chata Lubetha, 7 dňový tábor pre 8 až 16
ročné deti, oficiálnym táborovým
jazykom bude angličtina:
1. turnus: 1. – 8. júl
2. turnus: 8. – 15. júl
3. turnus: 15. – 22. júl
Individuálny príchod a odchod z tá-

Ing. Soňa Roštárová

Vnútorná legislatíva sa dotýka
všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre
zamestnancov, ktorí v zmysle jej
ustanovení vykonávajú jednotlivé
činnosti. Preto je nevyhnutné, aby
bola vždy platná a aktuálna.
Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument
bora, vzdialeného od Podbrezovej
približne 26 kilometrov.
Viac informácií sa dozviete na webovej stránke www.speak.sk
DENNÝ TÁBOR
DETSKÁ GOLFOVÁ AKADÉMIA –
Tále a.s., 5 dňový tábor (od pondelka do piatku od 8.30 do 16. hod.) pre
deti 5 až 15 ročné:
1. turnus:9. – 13. júla
2. turnus: 16. – 20. júla
3. turnus: 30. júl – 3. august
4. turnus:6. – 10. august
5. turnus:13. – 17. august

Individuálny príchod a odchod, doplnkový program a hry v hoteli Stupka, vstup do wellness centra, tenisové kurty, celodenná strava a pitný
režim.
Deti môžete prihlásiť do 25. mája
2018. Rodičovský poplatok za jedno dieťa je 5 eur/pobytový deň
v tábore Repište, 6 eur/pobytový deň v Speakland a 10 eur/deň
v golfovom tábore.
Viac informácií
048/6452818

na

tel.

čísle

Smernica S-006/2016
revízia 2, zmena I
Smernica S-232/2018
revízia 4, zmena 0
Smernica S-242/2018
revízia 3, zmena 0
Smernica S-287/2016
revízia 1, zmena I
Smernica S-329/2018
revízia 2, zmena 0
Smernica S-413/2018
revízia 3, zmena 0
Smernica S-416/2018
revízia 4, zmena 0
Smernica S-424/2018
revízia 4, zmena 0
Smernica S-430/2018
revízia 1, zmena 0
Smernica S-479/2018
revízia 3, zmena 0
Pokyn PO-016/2018
revízia 3, zmena 0
Pokyn PO-148/2017
revízia 3, zmena I

Poskytovanie ochranných a občerstvujúcich nápojov
pri zvýšenej záťaži teplom a chladom
Popisy pracovných činností
Riadenie nezhodného výrobku
Obhospodarovanie výdajní náradia, nástrojov, meradiel a špeciálnych výrobných pomôcok
Systém vybavovania obchodného prípadu na výstupe
Štatút rady kvality
Činnosť oddelenia kontroly a zabezpečovania kvality
Nápravné a preventívne opatrenia
Tvorba a aktualizácia profesiografických schém
Používanie aplikačného programového vybavenia –
Systém zákazníckej podpory
Interné audity kvality

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty - úsek generálneho riaditeľa – prehľad
vnútropodnikových noriem na adrese: http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm

Stoosemdesiate výročie našej dychovky
K zásadnej zmene v dychovej hudbe došlo po utvorení závodného
klubu ROH a príchode bývalého vojenského dirigenta Ľudovíta Adamčíka v lete roku 1950. Adamčík bol
uvoľnený z armády a hneď po svojom príchode začal budovať dve
hudobné telesá, ako to bolo niekedy – dychovú hudbu a koncertné
teleso s kompletným dychovým a
sláčikovým obsadením. K pôvodnému jadru podbrezovských a hrončianskych hudobníkov postupne
pribudli noví. Takmer polovica
z nich boli jeho vlastní odchovanci
z armádnej hudby. Adamčík sústredil pozornosť aj na výchovu dorastu
a pre sláčikové nástroje získal posily z okolia Podbrezovej.
V polovici roku 1951 sa začali usporadúvať pravidelné koncerty v Dome
pracujúcich a neskôr aj v okolitých
obciach. Koncerty boli bez vstupného. Príchod kvalifikovaných hudobníkov a svedomitá príprava repertoáru priniesli prvé úspechy už
v roku 1952 na okresnej, krajskej
a celoštátnej prehliadke v Bratislave a o rok v Prešove. Vysoký trend
pokračoval v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch, čoho dôkazom je rok
1955, kedy hudba získala prvenstvo
v Bratislave a tretie miesto v Prahe.
Najlepšie dojmy zostali z Bratislavy,
kde sa na záver celej prehliadky k
podbrezovskému orchestru pridružil vysokoškolský súbor, dychová
hudba z Považskej Bystrice a tristočlenný spevácky zbor, aby predniesli Urbancovo „Hej, slnko vychodí“,
pod taktovkou Tibora Andrašovana.

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

Organizačné normy
Činnosť odboru práce a miezd

čitateľská súťaž * čitateľská súťaž * čitateľská súťaž * čitateľská súťaž

Z archívnych podkladov spracoval
T. Kubej
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V tom istom obsadení odznelo ešte
Tulikovo „My za mier“, pod taktovkou mladého začínajúceho dirigenta
Bystríka Režuchu.
V ďalších rokoch pokračovala hudba s rovnakým zanietením, koncerty
boli usporadúvané doma i vonku.
Každoročne boli prijímaní noví mladí adepti z radov učňovskej mládeže.
Bola dokončená prístavba hudobnej
školy a boli získané nové priestory.
Mnohí z mladých hudobníkov začali
študovať popri zamestnaní. Ozývali
sa hlasy po zmene repertoáru, aby
sa dostala do programu aj nová súčasná hudba. Mladých pribúdalo iba
na dychové hudobné nástroje, kým
sláčikové boli doménou starších a

starých hudobníkov.
Zásluhou Ľudovíta Adamčíka vzniklo v Podbrezovej
veľké hudobné stredisko s
bohatou činnosťou, ktoré
odchovalo v rokoch 1951 –
1964 desiatky mladých hudobníkov. Bol tu veľmi čulý
koncertný život, chodievalo
sa na prehliadky, a tým sa
hudobný život v Podbrezovej dostal
do povedomia hudobných odborníkov i verejnosti. Bolo to jedno z
najbohatších a najplodnejších období závodnej hudby. Hudobný život
v Podbrezovej však poznačila smrť
kapelníka Adamčíka, ktorý zomrel v
roku 1964.

Ľudovít Adamčík s podbrezovským orchestrom v r. 1953.

Otázka č. 8: V ktorom roku
získala hudba prvenstvo
v Bratislave?
Správne odpovede posielajte
do redakcie Podbrezovan do
desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovať budeme v každom čísle.

Foto: archív redakcie

Na slovíčko
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Slovo e-mail alebo mail používame v dnešnej dobe prakticky
každodenne. Hoci je to cudzie
slovo, za posledné roky sa u nás
udomácnilo. Ako ho však vlastne
písať a ktorý výraz je spisovný?
A vieme ho správne skloňovať?
Jazykovedný ústav Ľudovíta
Štúra Slovenskej akadémie vied
uvádza, že slovo e-mail je prevzaté z anglického jazyka a v slovenčine sa udomácnilo v podobách
e-mail, email, mail a mejl. Všetky
štyri uvedené podoby sú spisovné a skloňujú sa podľa vzoru dub.
Správne skloňovanie vyzerá v jednotnom čísle nasledovne: mail – z
mailu – (uveriť) mailu – (čítať) mail
– (informovať) v maile (nesprávne
je v maili či v maily) – s mailom.
V množnom čísle skloňujeme slovo mail správne takto: maily – z
mailov – (uveriť) mailom – (čítať)
maily – (informovať) v mailoch – s
mailmi (nesprávne je s mailami).
Pre úplnosť dodávame, že v lokáli
jednotného čísla nie je v slovenčine pádová prípona -y pri žiadnom
slove, možné sú iba tieto prípony:
-e (na dube, o žene, v meste),-i
(na dlani, v kosti, na srdci, v stroji,
v hoteli, na ulici), -ovi (o chlapovi,
o hrdinovi), -í (na vysvedčení), -u
(v mlieku, na Slovensku) alebo -ati
(o dievčati).
Príklady správneho skloňovania:
správne: Máte to v maile. Nesprávne: Máte to v maily (maili).
Správne: Hovorím o včerajšom
maile. Nesprávne: Hovorím o včerajšom maily (maili). Najčastejšie
chyby: v maily, v maili, s mailami.
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Zázrak zvaný jarná cibuľka
Spracovala P. Motyčková z internetu
noviny@zelpo.sk

Jedálny lístok

Jarná cibuľka je vlastne mladá cibuľa, ktorá je zbieraná oveľa skôr
než dozreje. Pri jarnej cibuľke určite neplatí, že ak ju vyberieme
skôr, je nedozretá a tým pádom
nevhodná na konzumáciu. Práve
naopak. V tomto malom zázraku sa
nachádza množstvo prospešných
látok, vitamíny C, B, A a taktiež aj
draslík, horčík, vápnik, meď, man-

7. – 13. 5. 2018
Pondelok
Polievky: držková, mrkvová s pórom, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky ●
Bravčový rezeň prírodný, tarhoňa,
uhorka ● Plnená hlávková kapusta,
knedľa ● Študentský šalát, pečivo
● Zapekané zemiaky s pórom ●
Lievance s džemom ● Bageta s pikantným mäsom ● Ovocný balíček.
Utorok
Polievka: prešporská, pečivo.
● Kuracie prsia na hubách, ryža, šalát ● Hovädzia pečienka sviečková,
knedľa.
Streda
Polievky: fazuľová kyslá, roľnícka,
pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, uhorka ● Bravčový perkelt, cestovina ●
Údené mäso, hrachová kaša, uhorka, chlieb ● Grécky šalát, pečivo ●
Hubové rizoto, uhorkový šalát ●
Pečené buchty s orechovou náplňou, kakao ● Bageta moravská ●
Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: morčacia, tekvicová, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta,
knedľa ● Hovädzí guláš mexický,
ryža, šalát ● Važecká pochúťka, zemiakové placky ● Lahôdkový šalát,
pečivo ● Cestoviny s brokolicou
a smotanovou omáčkou ● Kysnutý
koláč marhuľový, kakao ● Bageta
Gurmán ● Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: hŕstková, brokolicová
dánska, pečivo.
● Jelenie ragú s brusnicami, cestovina ● Vyprážaný bravčový rezeň,
zemiaková kaša, šalát ● Restovaná kačacia pečeň, hrášková ryža,
cvikla ● Syrové tajomstvo, pečivo
● Zapekaná ryba so šampiňónmi,
šalát z červenej kapusty s kukuricou ● Hanácke koláče, kakao ●
Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný
balíček.
Sobota
Polievka: terchovská, pečivo.
● Kuracie prsia orientálne, ryža,
uhorka ● Goralská pochúťka,
knedľa ● Bageta moravská.
Nedeľa
Polievka: kelová, pečivo.
● Hovädzie filé kopaničiarske, slovenská ryža, šalát ● Pečená krkovička na cesnaku, zemiaky, cvikla ●
Bageta syrová.

gán, chróm a železo. Obsahuje alicín a iné sírnaté zlúčeniny, ktoré
pomáhajú predchádzať infekciám,
zabíjajú v tele baktérie a znižujú
krvný tlak a hladinu cukru v krvi.
Jarná cibuľka by v jedálničkoch určite nemala chýbať a dala by sa charakterizovať ako potravina, za ktorú dostanete veľa muziky za málo

peňazí. Pravidelná konzumácia sa
oplatí:
Zdravé kosti
Okrem už spomínaných minerálov a vitamínov, obsahuje aj veľké
množstvo vitamínu K, ktorý je nevyhnutný pre zdravé kosti. Zabraňuje
vzniku osteoporózy a podporuje
spevnenie kostí.
Zdravé srdce
Jarná cibuľka podporuje správnu
činnosť kardiovaskulárneho systému a vitamíny C a
A znižujú riziko srdcových chorôb.
Zdravý žalúdok
Pomáha pri tráviacich ťažkostiach
a uľavuje od bolesti žalúdka. Obsahuje vlákninu, ktorá
je veľmi dôležitá
pre správne fungovanie tráviaceho
systému. V sto gramoch jarnej cibuľky sa nachádza až
2,6 gramov vlákniny, čo predstavuje
doporučené množstvo dennej dávky.
Kráľovná aj v kuchyni
Pýtate sa aké má využitie napríklad
v kuchyni? Jednoducho ju môžete
dať úplne všade! Dochutíte ňou jedlá, ozdobíte ich, nielenže budú vyze-

rať esteticky krajšie ale budú mať aj
lepšiu chuť. Môžete ňou napríklad
nahradiť aj pažítku. Nemusíte sa báť
aj trošku zaexperimentovať a mať
ju nielen ako doplňujúcu potravinu,
ale aj ako hlavnú ingredienciu. Vyskúšajte napríklad jarnú polievku.
Jarná polievka
Potrebujeme: 1 zväzok jarnej cibuľky (približne 5 – 6 cibuliek), 2
strúčiky cesnaku, 3 väčšie zemiaky,
1 liter zeleninového vývaru, čierne
korenie, soľ, opečený chlieb.
Postup: Nadrobno nakrájame cibuľku aj s vňaťou a mierne popražíme.
Potom pridáme na kocky nakrájané
zemiaky a premiešame (množstvo
zemiakov závisí od toho, akú konzistenciu polievky máte radi, ak
máte radi hustejšiu, kľudne pridajte
viac zemiakov aj viac cibuľky). Všetko zalejeme vývarom a ochutíme.
Prikryjeme a varíme na miernom
plameni. Keď sú zemiaky uvarené,
pridáme prelisovaný cesnak, polievku premiešame a stiahneme zo
sporáka. Ochutnáme a podľa chuti
pridáme soľ alebo korenie. Keď je
polievka dochutená, rozmixujeme
ju tyčovým mixérom a môžeme podávať. Na ozdobu pridáme najemno
nakrájanú vňať jarnej cibuľky a opečený chlieb.
Dobrú chuť!

Nie je mlieko ako mlieko
Mlieko je plnohodnotnou potravinou, ktorá je s naším organizmom
spätá od nepamäti. Mlieko bolo
hlavným zdrojom vitamínov a minerálov našich predkov a vyrábali
sa z neho rôzne druhy syrov, masla
či iných pochutín. V detstve sme
vnímali jeho konzumáciu ako nevyhnutnú pre naše kosti, zuby a celkovo dobrý zdravotný stav. No nemali
by sa ho vzdávať ani dospelí. Veď
obsahuje vitamín A, B, C, D, E, K,
kyselinu listovú, kyselinu pantoténovú, biotín, ale aj tuky, bielkoviny,
sacharidy, vápnik, horčík, draslík,
zinok, sodík, jód, selén a omega 3
a 6 kyseliny, ktoré sú pre nás prospešné. Pomáha pri tvorbe červených krviniek a správne fungovanie
nervového systému. Bielkovinové
peptidy zas pomáhajú chrániť naše
telo pred vznikom trombózy alebo
zvyšovaním krvného tlaku.
Mlieko má aj svoje čestné miesto
v kalendári svetových dní. Oslavuje sa
od roku 1957, kedy sa lekári na konferencii vo Švajčiarsku rozhodli zdôrazniť jeho nutričné hodnoty a priaznivý účinok na výživu. Každoročne sa
oslavuje tento „sviatok“ tretí májový
utorok a poukazuje hlavne na to, aké
je pre nás mlieko dôležité. Hoci sa
to možno nezdá, jeho konzumácia
v posledných rokoch na Slovensku
klesá. Dôvodom sú dezinformácie, že
mlieko škodí organizmu a neobsahuje žiadne živiny, lebo sú všetky zabité
pri prehrievaní. Je pravda, že mlieko
je ťažšie konzumovateľné starším ľuďom, pri ktorých sa vytráca potrebný
enzým na štiepenie mliečneho cukru a preto sa im odporúčajú kyslomliečne výrobky. No pokiaľ nemáte
žiadne problémy a mlieko vám chutí,
nemali by ste sa ho vzdávať! Kupujte
ale nepasterizované, najlepšie plnotučné mlieka, tie majú najviac spomínaných vitamínov.
Riešenie máme aj pre ľudí, ktorí
trpia intoleranciou laktózy. Riešením
sú rastlinné mlieka, ktoré sa napríklad tešia popularite aj u vegánov. Sú
ľahšie stráviteľné, neobsahujú cho-

lesterol a sú zdrojom vitamínov a minerálov, ktoré mlieko obsahuje. Kto
rastlinné mlieka pozná vie, že sú ale
aj niekoľko násobne drahšie ako obyčajné mlieko. Máme pre vás dobrú
správu ako ušetriť a podobné mlieka
si pripraviť doma.
Existuje niekoľko druhov rastlinných
mliek, napríklad sójové, mandľové, ovsené, makové,
ovsené, ryžové, cícerové...my vám prinášame recepty na
vybrané druhy, ktoré
hravo a jednoducho
zvládne každý. Jediná
„špeciálna“ vec, ktorú budete potrebovať
je gáza na precedenie
mlieka.
Mandľové
mlieko
Potrebujeme: 1 veľkú šálku mandlí, liter vody, 5 sušených datlí, med
Postup: mandle namočíme do vody
a necháme ich tam celú noc. Najlepšie je, ak by tam boli aj celý deň, ráno
ale vodu vymeňte. Potom mandle
scedíme a premyjeme studenou vodou a dáme ich do mixéra spolu s vodou. Ak chceme mať mlieko sladšie,
pridáme aj datle. Ak vám ale datle
nechutia, sladkú chuť docielite klasicky medom alebo javorovým sirupom, to stačí pridať na záver. Mandle
teda rozmixujeme, až kým nebudeme mať penu. Pridáme trochu soli
a znovu premixujeme. Zmes prelejeme cez gázu do sklenenej fľaši (ku
koncu, keď už nebude cez gázu nič
pretekať, ju môžeme aj vyžmýkať).
Máme hotové mlieko, ktoré nám
vydrží v chladničke najviac tri dni!
„Odpad“ z mandlí čo nám ostane
môžeme použiť ako múku do koláčov
alebo prídavok k vločkám či len tak
zjesť s jogurtom alebo samotné.
Makové mlieko
Potrebujeme: 100 gramov maku, liter vody
Postup: mak zalejeme vodou (môžeme použiť iba 800 mililitrov aby bola

konzistencia hustejšia) a necháme
ho v miske aspoň 8 hodín pri izbovej
teplote. Mak sa bude usádzať na dne
misky, tak ho občas môžeme premiešať. Najlepšie je mak namočiť hneď
ráno, aby sme ho počas dňa mohli
párkrát premiešať. Z maku sa bude
uvoľňovať tuk, takže po pár hodinách
bude voda zafarbená na žlto. Netre-

ba sa však obávať. Po ôsmich hodinách dáme do mixéra a mixujeme na
najvyšších otáčkach až kým nedocielime bielu farbu a nezačne peniť. Takúto zmes opäť precedíme cez gázu
a môžeme konzumovať. V prípade
potreby dochutíme.
Kokosové mlieko
Potrebujeme: 350 gramov strúhaného kokosu, 3 šálky vriacej vody, 3
šálky vody izbovej teploty
Postup: v mixéri rozmixujeme kokos
s vriacou vodou a necháme postáť
približne desať minút. Pridáme vodu
v izbovej teplote a mixujeme niekoľko minút, až kým sa nám nespraví
napenená tekutina. Tú opäť prefiltrujeme cez gázu a zvyšný „odpad“ môžeme pridať do koláčov alebo si dať
na raňajky. Mlieko dáme na 48 hodín
do chladničky kde sa nám postupne
bude oddeľovať tuk od mlieka. Ten
po dvoch dňoch odoberieme a mlieko môžeme piť. Tuk ktorý ostal môžeme taktiež využiť napríklad namiesto
smotany.
Takto podobne môžete ďalej experimentovať aj s ryžou, sójou alebo
cícerom.
Na zdravie!

Jedálny lístok
14. – 20. 5. 2018
Pondelok
Polievky: boršč s mäsom, francúzska, pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová
omáčka, knedľa ● Bravčové mäso
Chilli con Carne, ryža, šalát ● Kuracie stehno na zelenine, štuchané
zemiaky s cibuľkou ● Bretónsky šalát, pečivo ● Dusená zelenina, volské oko ● Škoricové osie hniezda,
kakao ● Bageta Apetito ● Mliečny
balíček.
Utorok
Polievky: slepačia, kláštorná, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, zemiaky, uhorka ● Bravčové stehno
záhradnícke, slovenská ryža, šalát
● Granatiersky pochod, cvikla ●
Šalát mrkvový s marhuľami ● Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou ●
Zapekané palacinky s tvarohom ●
Bageta moravská ● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: zeleninová, údeninová,
pečivo.
● Morčacie prsia plnené nivou,
ryža, šalát ● Hovädzí guláš maďarský, knedľa ● Furmanské halušky ●
Parížsky šalát, pečivo ● Kelový karbonátok, zemiaky, šalát ● Muffiny
s čokoládou, kakao ● Bageta s kuracím mäsom ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: mexická, bryndzová so
strúhaným syrom, pečivo.
● Kuracie stehno na smotane s hlivami, cestovina ● Hovädzí rezeň
obaľovaný, zemiaková kaša, šalát
● Pizza zeleninová so salámou ●
Windsorský šalát, pečivo ● Zapekaná brokolica s tofu ● Buchty na
pare s nutelou, maková posýpka,
kakao ● Bageta syrová ● Ovocný
balíček.
Piatok
Polievky: slovenská hubová, krupicová so zeleninou, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, červená kapusta, knedľa ● Bravčový
rezeň na rasci, ryža, šalát ● Ryba
na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát
● Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo ● Plnené hovädzie
mäso, zeleninová obloha ● Šišky
s džemom, kakao ● Bageta Gurmán ● Víkendový balíček.
Sobota
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Hovädzia roštenka na slanine,
zemiaky, uhorka ● Kuracie prsia na
paprike, cestovina ● Bageta s pikantným mäsom.
Nedeľa
Polievka: stupavská zabíjačková,
pečivo.
● Bravčový rezeň sikulský, knedľa ●
Hovädzie mäso námornícke, ryža,
cvikla ● Bageta s kuracím mäsom.
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Poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli
rozlúčiť s našou drahou mamičkou, starkou
a prastarkou
Máriou ZVARÍKOVOU z Podbrezovej.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali
zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe Železiarní
Podbrezová.
Dcéra a synovia s rodinami
...
„Aj keď si navždy odišiel, všetko krásne čo si
nám dal, ostane navždy v nás.“
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
bývalým kolegom, susedom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým manželom, ockom a starkým
Dr. Titusom KŇAZÍKOM
z Podbrezovej.
Ďakujeme aj za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš
žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej
hudbe ŽP.
Manželka a deti s rodinami
...
Dňa 18. apríla nás navždy, vo veku 84 rokov,
opustila naša dlhoročná spolupracovníčka
Eva BOHÁČOVÁ z Bystrej.
Česť jej pamiatke!
...
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym
a bývalým spolupracovníkom, za účasť na poslednej rozlúčke s naším milovaným manželom, otcom a starým otcom
Jozefom Pohorelcom z Brezna.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnúrozlúčku ďakujeme
Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.
Smútiaca rodina

Prvý máj – čo všetko sa s ním spája?
Z podkladov z internetu spracoval T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Prvý máj poznáme predovšetkým ako medzinárodný sviatok pracujúcich. Uznesenie o oslavách
prijal ustanovujúci kongres II. internacionály
roku 1889 v Paríži na pamäť všeobecného štrajku
a masových demonštrácii chicagských robotníkov, ktoré sa konali roku 1886 za osemhodinový
pracovný čas.
V roku 1886 sa všade v USA, od New Yorku po
San Francisco, zdvihla vlna demonštrácií. Centrom
boja bolo Chicago, do ulíc ktorého vyšlo prvého
mája 40 000 štrajkujúcich. Štrajky pokračovali ešte
dva dni, ale tretieho mája využila polícia stretnutie štrajkujúcich so štrajkokazmi a začala paľbu
do robotníkov, pričom šesť osôb bolo zabitých a
päťdesiat ťažko ranených. Po krvavých udalostiach
v Chicagu rozpútali úrady v USA štvanice proti
robotníckemu hnutiu a masovo zatýkali. V roku
1919 bol prvý máj vyhlásený za štátny sviatok v
Československu. Prvomájové oslavy sa niesli v
duchu boja proti nezamestnanosti a zhoršovaniu
postavenia pracujúcich. V rokoch 1933 – 1938 vyjadrovali protest proti fašizmu a vojne. Prvý máj
v súčasnosti oslavujeme u nás ako sviatok práce.
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola
symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie
postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto
obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje
ako máj. Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu,
o ktoré sa uchádza. Ich stavanie je rozšírené na celom území Slovenska. Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy (najčastejšie jedle alebo smreky)
zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami. Máje sa stavajú v noci a nasledujúcu nedeľu mládenci obchádzajú domy, pri ktorých
stojí máj a vyberajú „poplatky“ na nadchádzajúcu
zábavu – majáles. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však zväč-

Spomienky
Dňa 19. apríla uplynuli tri roky, ako nás
navždy opustil
Milan HÔRČIK z Jasenia
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím
s nami tichú spomienku.
Spomínajú s láskou sestra
a švagriná s rodinami
...
„Len kytičku kvetov z lásky na hrob môžeme
ti dať, pokojný spánok priať, tichú modlitbu
odriekať a s bolesťou v srdci spomínať.“
Dňa 28. apríla uplynulo jedenásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý syn,
manžel, otec, starý otec a brat
Ján KÁN ZLÚKY z Brezna.
S úctou a s láskou spomíname
...
„S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme, pri plamienku sviečky sa za teba modlíme.
Ďakujeme za všetko, aj keď už nie si medzi
nami, v našich srdciach ostávaš stále s nami.“
Dňa 10. mája si pripomenieme tretie výročie, čo nás navždy opustil náš drahý syn,
brat, otec, švagor, krstný otec, ujo a kamarát
Jaroslav VRBICKÝ z Jasenia.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomína celá rodina
...
Dňa 12. mája uplynie desať rokov odvtedy,
ako nás navždy opustila milovaná manželka
a mama
Mária JAROŠOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú manžel,
syn a ostatná rodina
...
„Tak letí čas, čo stíchol tvoj hlas, len spomienky
na teba sa vracajú zas.“
Dňa 17. mája 2018 si pripomenieme prvé
smutné výročie, ako nás navždy opustila
milovaná mama
Mária RYDZOŇOVÁ, rod. Niklová
z Brezna.
Spomíname s láskou a úctou.
Smútiaca rodina
...
Dňa 20. mája si pripomenieme druhé smutné
výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec,
brat a starý otec
Ing. Ján HÔRČIK z Brezna.
Venujte mu prosím s nami tichú spomienku
všetci, čo ste ho poznali.
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra a syn s rodinami

V apríli odišli

ša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo
hlavného námestia. Vztýčený ostáva spravidla počas celého mája, aby ho následne slávnostne odstránili pri oslavách váľania mája.
Prvého mája je niekde udržiavaná aj tradícia
bozku zaľúbeného páru pod rozkvitnutou čerešňou, s istotou však nevieme povedať, odkiaľ a ako
k nám tento zvyk prišiel. Prvý máj je okrem toho
svetový deň astmy a v Grécku sa napríklad v tomto termíne slávi sviatok jari.
S májom sa samozrejme spájajú aj mnohé pranostiky a jedna je aj v znení tajničky.

do predčasného starobného dôchodku
Ladislav FAŠKO
Eva KLEMENTOVÁ
Milan MAZANEC
V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im
ďakujeme za odvedenú prácu a do
ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.

V máji
blahoželáme
Pracovné jubileá
20 rokov
Marek BIZOŇ
Miroslava HRABOVSKÁ
Milan SVINČIAK
Ing. Gabriela ŠTEFANKOVIČOVÁ
25 rokov
Anna MAJERÍKOVÁ
30 rokov
Jozef ADAMSKÝ
Ladislav ANTAL
Peter GAJDOŠ
Dušan TURŇA
35 rokov
Igor GREGUŠ
Miroslav MIŽIČ
Jozef NIKEL
Pavel ORAVKIN
40 rokov
Vladimír KALINEC
Mária ŠUHAJDOVÁ
Životné jubileá
Regina BURSOVÁ
Ivan KLIMAJ
Viera ŠVIDRAŇOVÁ
Ján ZVARA
Dušan ČECH
Jozef IPOLI
Marián KUČERA
Jozef KVIETOK
Pavol MAJER
Ivan MLYNARČÍK
Pavel DAUČÍK
Anna DOBIÁŠOVÁ
Pavel ĎURICA
Igor GREGUŠ
Eva IGRÉNYIOVÁ
Jozef MEDVEĎ
Miroslav MIŽIČ
Milan SMUGALA
Vladimír STANČÍK
Vojtech ZACHAR

Pozývame vás:
• na terénnu súťaž motocyklov ENDURO – Medzinárodné majstrovstvá Slovenska a Česka, ktoré sa uskutočnia počas víkendu 4. – 6. mája v Brezne. V piatok
o 22. hod sa môžete tešiť okrem iného aj na ohňostroj.
• dňa 5. mája na čistenie prírodnej rezervácie Meandre Hrona. Odchod autobusu z Brezna bude o 8. hod
a zraz v Telgárte je naplánovaný na 9. hod. Zabezpečené budú vrecia na odpad a odvoz odpadu a taktiež aj
občerstvenie.
• na Salaš Zbojská na deň valaskej kultúry, v nedeľu, 6. mája sa na Horehroní rozozvučia zvonce stoviek
oviec z rôznych chotárov, ktoré budú tradične po prvýkrát v roku vyháňané spoločne na pašu za sprievodu
ovčiarov, a podľa zvykov valachov, s požehnaním statku. Návštevníci objavia tajomstvá pastierstva, výrobu
ovčiarskych produktov a to všetko v sprievode bohatého kultúrneho programu a s ochutnávkou valaskej
Autor:
PK
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pilot
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kuchyne zo Salaša Zbojská.
• na výstavu „Horehronie v obrazoch“, kde budú
vystavené olejomaľby Janky Schwarzbacherovej. Vernisáž začína 11. mája a potrvá až do 22. júna. Určite sa
máte na čo tešiť!
• dňa 11. mája na koncert ku Dňu matiek, do Mestského domu kultúry v Brezne, kde sa môžete tešiť
na Duo Mirka a Ondrej, Martina Vetráka a Jadranku.
Vstupenky si môžete zadarmo vyzdvihnúť v Turisticko-informačnej kancelárii. Koncerty sú v časoch 16.30
hod. a 19. hod.

sekol
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Inzertná služba
Darujem antidekubitný matrac, málo používaný. Kontakt 645 3548, mobil 0905 396 300.
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V Senici nám to nevyšlo, doma proti Nitre áno
FK Senica – FK Železiarne Podbrezová 1:0 (1:0)
Z podkladov zpfutbal.sk pripravil T. Kubej

Góly: 38. Castaňeda.
Po domácom víťazstve 3:1 sme
sa opäť predstavili proti Senici,
tentoraz na pôde súpera. Výhru
zo Zelpo Areny sme síce chceli
potvrdiť, avšak prvú šancu stretnutia mal domáci Castaňeda, vynikajúco zasiahol Martin Kuciak.
Z našej strany odpovedal Bernadina, hlavička z dobrej pozície
prišla z ofsajdu. Senica mala viac
z hry, aktivitu korunoval v 38. minúte Frank Castaňeda. Jeho druhá
šanca skončila strelou spred šestnástky k žrdi, Kuciak nedokázal zasiahnuť (1:0). Rovnaký futbalista
zakončoval aj do tretice, lobom o
dve minúty neskôr minul priestor
medzi konštrukciou brány. Juhoameričania diktovali tempo hry aj
naďalej. Ešte do polčasu našiel Cuadros Chácona, ten sa netrafil. V
druhom dejstve zaujala obrovská
príležitosť ukrajinského legionára Tereščenka, ten zakončoval do
konštrukcie brány. Stopercentnú
istotu záchrany, ku ktorej nám stačil jeden bod, sme si po nešťastnej
prehre ešte nezabezpečili.

Víťazný gól strelil Stijepo Njire.

Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: „Do Senice sme prišli s cieľom
bodovať, chceli sme si tu svojím
spôsobom pripraviť pôdu, aby
sme definitívu potvrdili a vyhli sa
matematicky miestu, čo sa týka
baráže. S tým sme nastupovali,
ale ukázalo sa, že zranenia a mnoho absencií, ktoré máme, boli rozhodujúce. Chlapi, ktorí dostali šancu, sa snažili, urobili všetko, ale,
žiaľ, nedokázali sme nadviazať na
domáci zápas. Preto je výsledok
z nášho pohľadu nepriaznivý. Na
druhej strane, nastúpili aj chlapci, ktorí sú vekom ešte dorastenci, dostali veľmi dobrú školu, aby
vedeli, koľko ešte musia pracovať,
aby z nich boli dobrí futbalisti. Domácim gratulujem k víťazstvu.“
FK Senica: Holec – Ranko, Práznovský, Villarraga – Herrera (90+2.
Podhorin), Richtárech, Krč (76.
Vaščák), Brašeň – Castaňeda, Cuadros, Chacón (82. Medveděv).
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak
– Magda (46. Mikuš, 74. Lepieš),
Krivák, Djordjevič, Viazanko – Turňa – Bernadina, Sedláček, Tereščenko, Mejri (60. Jedinák) – Więzik.

Foto: I. Kardhordová

Víťazstvom proti Nitre sme si vybojovali záchranu. Foto: I. Kardhordová

FK Železiarne Podbrezová – FC Nitra 1:0 (0:0)
Góly: 87. Njire.
Predposledný domáci zápas Podbrezovej v tejto sezóne začal opatrne z oboch strán. Na prvý náznak
príležitosti sme čakali až do 26.
minúty, kedy po dlhom a presnom vykopnutí Hrošša strieľal z
otočky do bočnej siete Militosjan.
Následne pri rozohrávke zaváhal
Krivák, Vestenický to však nevyužil. V 34. minúte sa krásne vyhol
trom hráčom na malom priestore
Leško, posunul na Bernadinu, ktorý mieril do rohu brány presne, no
málo razantne, čo Hroššovi uľahčilo situáciu. V dobrej pozícii bol aj
Tereščenko. Jeho hlavička išla do
stredu priamo na brankára Nitry.
Tomáš Vestenický v 40. minúte
trafil spred malého vápna Kuciaka.
Z domácej strany z diaľky strieľali
zaujímavo ešte Sedláček a znova
Bernadina, oba pokusy išli vedľa.
Druhý polčas otvorila technická
strela Tereščenka do Hrošša, nasledoval pokus z voleja od Dávida

Mladí fanúšikovia prispeli k víťazstvu
Ing. Patrik Müller

V sobotu 14. apríla 2018, nám k
výhre nad Senicou pomáhali aj najmenší fanúšikovia, ktorí si tentokrát
našli cestu do Zelpo Arény z Čierneho Balogu. Žiaci tretieho a štvrtého
ročníka Základnej školy Čierny Ba-

Žiaci zo ZŠ Čierny Balog si zápas užili

log vytvorili skvelú atmosféru, za čo
im patrí veľké poďakovanie.
K zaplneniu rodinného sektoru
dopomohla aj prezentácia projektu Futbalmania na ZŠ Čierny Balog,
ktorá zaujala viacero detí a prilákala
ich aj na sobotný ligový duel do Pod-

Foto: A. Nociarová

brezovej. Dôležitú úlohu pri zvýšení
záujmu o futbal zohrala aj trojica
hráčov (Kostelný, Kopičár, Tereščenko) zúčastnená na besede so žiakmi
a ich pozvanie do Zelpo Arény, kde
deti doviezol poskytnutý klubový
autobus. Už pri nástupe hráčov na
hraciu plochu zaujala výborne pripravená choreografia a spoločné
skandovanie s fanklubom – ŽELEZIAR DO TOHO! Za vytrvalé povzbudzovanie boli žiaci z Čierneho Balogu odmenení tromi peknými gólmi
a množstvom zaujímavých situácii,
ktoré aj najmenších fanúšikov postavili zo sedačiek. Hráčom zápasu podľa rodinného sektoru bol vyhlásený
obranca Matúš Turňa, ktorý je spolu
s Jaroslavom Kostelným rodákom z
Čierneho Balogu, čo dozaista zavážilo v rozhodovaní o najlepšom hráčovi. Záverečná „ďakovačka“ s hráčmi
a realizačným tímom bola dlhšia ako
obvykle, keďže na hráčov čakalo ešte
množstvo povinností pri podpisovaní

Leška, ktorý ostal na chvíľu zabudnutý v šestnástke protivníka,
záložník však vystrelil vedľa. V 68.
minúte chcel z priameho kopu takmer od bránkovej čiary nachytať
Kuciaka Tomáš Kóňa, brvno tesne
prestrelil. Vzápätí sa neujal center
Bernadinu, voľný Leško ako keby
nečakal, že lopta prejde až k nemu
a nezasiahol ju. Veľkú príležitosť
mal Kotrík, spred malého vápna
poslal pokus vysoko nad. Najdôležitejšie veci sa však diali v závere.
V 85. minúte pálil poriadne prudko
k žrdi Bernadina, Hroššo vyrazil na
roh. Z toho hlavičkoval Djordjevič
iba niekoľko centimetrov vedľa, no
v 87. minúte sa už Podbrezová tešila, pretože Viazanko potiahol loptu
k šestnástke, prihral do druhej vlny
a Stjepo Njire trafil z prvej presne
(1:0). Týmto víťazstvom sme si vybojovali záchranu.
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak
– Viazanko, Krivák, Djordjevič, Turňa – Baéz, Sedláček (90. Brezna-

ník) – Bernadina, Tereščenko (57.
Njire), Leško – Więzik (72. Lepieš).
FC Nitra: Hroššo – Kuník, Niba, Križan, Fabiš – Kóňa, Macho, A. Fábry
(82. Charizopulos) – Militosjan (63.
Valenta), Vestenický, Kotrík (74. M.
Fábry).
Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: „Nie som vyznávač štatistík,
ale naše zápasy s Nitrou sú o jednom góle, kto ho dá, vyhrá. Obe
mužstvá majú podobný štýl, jeden
proti druhému sa ťažko presadzuje. Dnes sme boli šťastnejší my,
dokázali sme jednu tutovicu využiť,
preto sa radujeme, že tú sériu na
jar sa nám darí ťahať. Je to pre nás
vzpruha, po ťažkom období prichádza kúsok svetla. S prvým polčasom sme boli viac spokojní ako s
druhým, v druhom bola aktívnejšia
Nitra. Niektoré situácie sme neriešili štandardne a vzhľadom na to sa
súper dostával do dobrých príležitostí. Dnes to bolo o jednom góle,
preto sme veľmi radi, že padla definitíva našej záchrany aj matematicky.“

a fotení so svojimi malými fanúšikmi.
Slnečné sobotné
popoludnie bolo pre
všetky deti a aj zástupcov futbalového klubu
výbornou reklamou
na našu ligu. Výborný
futbal na trávniku a
v rodinnom sektore
množstvo
mladých
vytrvalo povzbudzujúcich fanúšikov s vlajkami a vlastnoručne
vyrobenými transparentami. Ešte aj dávno
po skončení stretnutia
sa ozývalo mimo štadióna zborové Železiar
do toho či iné chorály
z úst detí z Čierneho
Balogu, za čo sa ešte
raz chceme poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľali na tomto
úžasnom futbalovom
popoludní v Zelpo Hráči po zápase ďakovali fanúšikom za skvelé povzbudzovanie
Foto: A. Nociarová
Aréne.
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