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dujúcich rokoch rast a modernizáciu 
výroby. V TAP bola v roku 2011 spus-
tená druhá línia výroby rúr malých 
priemerov a následne v roku 2012 
postavená tre  a výrobná hala. Pokles 
cien na realitnom trhu urýchlil v roku 
2013 rozhodnutie o kúpe nových 
výrobných hál, predčasnom vypove-
daní nájomnej zmluvy a premiest-

není výroby 
spoločnosti 
Tr a n s m e s a 
do priemysel-
ného parku 
mesta  Are-
nys de Mar, 
vzdialeného 
približne päť-
desiat  k i lo-

metrov severovýchod-
ne od Barcelony. Tento 
krok umožnil technickú 
modernizáciu výrobných 
zariadení, optimalizáciu 
výrobných procesov a vý-
razné zníženie nákladovosti tejto, 
v porovnaní s TAP, staršej prevádz-
ky. Postupný presun bol ukončený 
v prvom štvrťroku 2015. Aj vďaka 
týmto investíciám sa nám aj v ro-
koch nestabilného objemu zákaziek 
a pretrvávania nízkej cenovej úrovne 
hutníckych výrobkov, úspešne darilo 
plniť stanovené plány. Ich prínos 
vidíme aj dnes, keď od začiatku roku 
2017 pretrváva dobrá situácia na 
trhu, ktorá umožňuje plné využitie 
vytvorených výrobných kapacít.

 Smrteľný pracovný úraz 
v našej spoločnosti

Dňa 6. júla, vo veku päťdesiatosem rokov, 
v odpoludňajšej zmene tragicky zahynul náš 
spolupracovník

Ing. Miroslav ROSIAR 
z Tisovca. 

Študoval na Vysokej škole technickej v Košiciach (terajšia Technická 
univerzita Košice), na strojníckej fakulte. Po predchádzajúcich za-
mestnaniach nastúpil do Železiarní Podbrezová dňa 14. marca 2017. 
Začínal na pozícii zušľachťovač – žíhač II. a zušľachťovač – žíhač 
III., kde pracoval až do tragickej udalosti. 
Zosnulý zanechal po sebe dve deti.

Vedenie spoločnosti vyslovuje rodine hlbokú ľútosť a úprimnú 
sústrasť.

Česť jeho pamiatke! 

ŽP Group čítajte na 3. strane

ŽP Group čítajte na 3. strane

Súkromné školy čítajte na 4. strane

De   odštartovali prázdniny vo veľkom štýle, viac sa dočítate na 2. strane. Foto: A. Nociarová

Španielske spoločnosti 
Transmesa a TAP bezpochyby 

upevnili medzinárodné 
postavenie skupiny ŽP Group 

v oblasti výroby a predaja 
presných za studena ťahaných 

oceľových rúr.

Žiaromat Kalinovo
Z pohľadu plnenia úloh vykonávacieho 
plánu v prvom polroku 2018, v porovnaní 
s výsledkami predchádzajúcich dvoch 
rokov, môžem hodno  ť toto obdobie ako 
veľmi úspešné. Obchodný plán sa plní na 
103,92 percenta. Tento dobrý výsledok 
ovplyvňujú hlavne objem výroby, predá-
vaný sor  ment a jeho ceny a úspora na 
surovinách.

ŽP Trade Bohemia 
Prvý polrok tohto roku, ktorý sme iba 
pred niekoľkými dňami uzavreli, mô-
žem hodno  ť veľmi pozi  vne. Obchodná 
situácia a podmienky na predaj našej 
produkcie nám umožnili postupné navy-
šovanie, a tým aj návrat cenových hladín 
jednotlivých komodít na zodpovedajúcu 
úroveň. Trh s bezšvíkovými rúrami bol 
v znamení prebytku dopytu nad reálnou 
výrobno-kapacitnou možnosťou.

FK ŽP čítajte na 8. strane
Pokračovanie na str. 3

Z obsahu čísla 
vyberáme:

Zahraničná návšteva 
v našom gymnáziu
Koncom minulého roka sa Súkromné-
mu gymnáziu Železiarní Podbrezová (SG 
ŽP) podarilo ofi ciálne odštartovať novú 
medzinárodnú spoluprácu s nemeckým 
gymnáziom z Kaiserslauternu a poľským 
lýceom zo Sycowa. V decembri navš  vili 
siedmi žiaci a žiačky nášho gymnázia ne-
mecké mesto Kaiserslautern, kde okrem 
nich boli pozvaní aj poľskí študenti. Po 
pol roku sa nemecko-poľsko-slovenské 
stretnutie zopakovalo u nás, v Podbre-
zovej.

Sústredenie 
v poľskom meste 
Szamotuly
Po dvoch týždňoch prípravného obdobia 
stráveného v domácich podmienkach od-
cestovali hráči FK Železiarne Podbrezová 
3. júla na herné sústredenie do poľského 
mesta Szamotuly. V priebehu ôsmich dní 
odohrali hráči pod vedením trénera Ma-
reka Fabuľu tri náročné duely, v ktorých 
si zmerali sily postupne s poľskými prvo-
ligistami – Lech Poznaň a Lechia Gdansk a 
pro   rumunskému  mu CFR Cluj.

Spoločnosť Transmesa bola založená 
v roku 1944 v Barcelone a špecializu-
je sa na výrobu za studena ťahaných 
rúr a rúrových profi lov z uhlíkovej 
a nízko legovanej ocele. Súčasťou 
skupiny ŽP Group je od júla 2008. 
Viac sme sa opýtali Ing. Drahomíra 
Ďurčenku, fi nančného riaditeľa:
Transmesa je súčasťou ŽP Group 
už desať rokov. Ako hodno  te toto 
obdobie?

- Samotnej realizácii obchodnej 
transakcie odkúpenia akcií spoloč-
nosti Transformaciones Metalúrgi-
cas S.A. (Transmesa) a obchodného 
podielu v jej dcérskej spoločnosti 
TAP Tubos de Acero de Precision S.L. 
z júla 2008, predchádzalo niekoľko 
mesiacov príprav a rokovaní, v rámci 
ktorých prebehla technická, fi nančná, 
právna a daňová hĺbková previerka 
týchto podnikov. Zároveň bola zreali-
zovaná prvá významná inves  cia do 
automatizovaného skladu hotovej 
výroby v priemyselnom parku mesta 
Premia de Dalt. Tento sklad, rovnako 
ako výrobné priestory spoločnosti 
Transmesa situované v husto zasta-
vanej obytnej čas   mesta Premia de 
Mar, neboli v danom čase majetkom 
spoločnos  .  V rámci roz-
siahlej zmluvnej doku-
mentácie bol však dohod-
nutý dlhodobý prenájom 
do roku 2018. 

Dnes, pri spätnom hod-
notení môžeme povedať, 
že z pohľadu ŽP a.s., ako 
investora, táto ponuka 
neprišla v najvhodnejšom 
čase, nakoľko krátko po dokončení 
celej akvizície sa v Európe naplno 
prejavili dôsledky globálnej fi nančnej 
krízy. Zhoršujúca sa situácia na trhu 
mala negatívny vplyv na európsky 
priemysel a recesia významne zasiah-
la aj odvetvia priamo alebo nepriamo 
naviazané na automobilový priemy-
sel, do ktorého smeruje približne 75 
percent výrobkov týchto španielskych 
spoločnos  . Zlá ekonomická situácia 
a hospodárske výsledky roku 2009 
vyvolávali obavy a znamenali predĺže-
nie plánovanej doby návratnos   tejto 
fi nančnej inves  cie. 

Postupná stabilizácia na svetových 
trhoch, ako aj niektoré inves  čné s  -
muly španielskej vlády zamerané na 
oživenie ekonomiky, umožnili v nasle-

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Transmesa je v ŽP Group už desať rokov 

Celkovo tak môžeme hodnotiť 
uplynulé roky ako úspešné obdo-
bie, v ktorom španielske spoločnos   
Transmesa a TAP svojim výrobkovým 
por  óliom a modernou technológiou 
kon  nuálneho ťahania rúr do zvitkov, 
bezpochyby upevnili medzinárodné 
postavenie skupiny ŽP Group v ob-
lasti výroby a predaja presných za 

určite niektoré roky lepšie, iné sa 
zase darilo menej. Ktoré považujete 
v spoločnos   Transmesa za rekord-
né?

- Za posledných desať rokov prešli 
Transmesa s TAP výraznými 
zmenami. Celková hodno-
ta kumulovaných inves  cií 
presiahla 31 miliónov eur. 
Aktuálna hodnota celko-
vých konsolidovaných ak  v 
predstavuje 45,2 miliónov 
eur v porovnaní s 28,8 
z konca júna 2008. 

Ako som už uviedol, rok 
2009 bol pri päťdesiatper-
centnom prepade tržieb 
a výroby, najhorším a záro-
veň jediným, v ktorom bola 
vykázaná účtovná strata. 
Porovnanie ostatných ro-

kov či už z hľadiska objemov výroby, 
prípadne dosiahnutých celkových 
hospodárskych výsledkov nie je úplne 
objek  vne a nevytvára verný obraz 
skutočného vývoja, nakoľko  moder-
nizáciou výrobných zariadení, ako aj 
inštaláciou nových kon  nuálnych ťaž-
ných stolíc dochádzalo k postupnej 
zmene vyrábaného sor  mentu, zni-
žovaniu objemov výroby, zvyšovaniu 
pridanej hodnoty a ceny výrobkov. 
Napriek tomu môžem uviesť, že naj-

studena ťahaných oceľových rúr. Táto 
akvizícia umožnila využi  e viacerých 
synergických efektov v oblas   nákupu 
vstupných surovín, dopravy, skla-
dovania a distribúcie tovarov. Tran-
smese a jej zamestnancom priniesla 
istotu a kontinuitu výroby. Osobne 
prikladám veľký význam tomu, že 
skupina ŽP Group získala do svojich 
radov odborne zdatných zamestnan-
cov a manažment schopný úspešne 
riadiť  eto spoločnos   . 

Počas uvedeného obdobia boli 
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Deti odštartovali prázdniny vo veľkom štýle
Vysvedčenia sú rozdané, de   

aj rodičia spokojní, takže hurá 
na dvojmesačné prázdniny! 
Tie odštartovali v nedeľu, 1. 
júla, na futbalovom štadióne 
v Brezne. 

Talostanove kúzla, spevácke 
a tanečné vystúpenia, elektrická 
kolobežka, skákací hrad, krea-
 vne dielne, maľovanie na tvár, 

jedinečná príležitosť stať sa as-
poň na chvíľu hasičom a mnoho 
ďalších atrakcií v znamení slneč-
ného a teplého počasia. Aj takto 
by sa dala zhrnúť akcia „Začiatok 
prázdnin“, ktorú nielen pre de   
zamestnancov pripravili Žele-
ziarne Podbrezová. 

Akcia štartovala o 10. hodi-
ne, no deti čakali pred brána-
mi breznianskeho štadiónu už 
skôr. Niet sa čomu čudovať, veď 
skákací hrad ich lákal už z diaľ-
ky. Celkovo akcia hostila vyše 
šesťsto návštevníkov, z toho 
približne tristopäťdesiat bolo 
detí. Bez starostí so školskými 
povinnosťami a s víziou dlhého 
leta sa v dobre nálade bavili až 
do 17. hodiny. 

Čo bolo na celom dni najlepšie vám prezradia 
samotní návštevníci akcie: 

IZABELKA, 5 rokov, Brezno
Keď sme ju oslovili, čakala v dlhom 
rade, aby si mohla namaľovať niečo 
pekné na tvár: 

„Dnešný deň sa mi veľmi páči. Naj-
viac však skákací hrad, tam sa dá 
super vyblázniť. Ešte si chcem dať 
namaľovať niečo pekné na tvár, ale 
neviem čo.“ 

KRISTÍNKA, 6 rokov, Brezno 
Oslovili sme ju v kresliacom kú  ku 
a veľmi sa tešila, že sa nájde v novi-
nách. Jej ocko sa smial, že hoci pra-
cuje v železiarňach roky, v novinách 
ešte nebol. 

„Je tu super! Najviac som sa tešila 
na skákací hrad, ale všetky atrakcie 
sú dobré. V kú  ku na kreslenie som 
si nakreslila kráľovnú, beriem si ju 
aj domov. Aj ja by som si chcela dať 
namaľovať niečo na tvár. Bude to 
mačička, lebo  e mám rada.“ 

LAURIKA, 7 rokov, Valaská
Lauriku sme doslova vy  ahli zo sveta 
bubliniek:

„Za  aľ som bola pri hasičskom aute, 
kde nám všetko vysvetľovali a ukázali 
nám, ako sa postupuje pri zásahoch. 
Potom som sa zastavila pri bublin-
kách a som tu už dlho, lebo sa mi tu 
páči najviac. Postupne si ale chcem 
prejsť všetky atrakcie, ktoré tu sú, 
pretože aj  e športové vyzerajú su-
per“, povedala a rýchlo sa opäť vrhla 
do víru bubliniek. 

KATKA, 3 roky, Brezno 
Malé, vo vreci skákajúce klbko – 
Katuška napriek tomu, že má iba tri 
roky, sa vôbec nehanbila a prezradila 
nám, čo sa jej na celom dni páčilo 
najviac: 

„Skákala som vo vreci, to sa mi pá-
čilo. Chcem ísť aj do skákacieho hra-
du, lebo som tam ešte nebola. Keď 
doskáčem, pôjdem si dať namaľovať 
niečo na tvár. Asi to bude nejaké 
zvieratko.“ 

MAREK, 5 rokov, Brezno
Marek nám suverénne povedal, že 
mu nebude prekážať ak s ním spra-
víme rozhovor. Okrem iného nám na 
otázku, kde býva, odpovedal, že pri 
mamičke a ockovi. Nakoniec sme sa 
ale dozvedeli, že pochádza z Brezna 
a prezradil o sebe aj to, čím chce byť, 
až vyras  e: 

„Dnes sa mi najviac páčila hasičská 
súťaž, tam som sa hral na hasiča a 
videl som ako hasiči pracujú. Chcel 
by som byť hasičom keď vyras  em, 
páči sa mi to a baví ma to.“ 

SANDRA ŠMIGUROVÁ, Podbrezová 
Keď sú spokojné deti, sú spokojní 
aj rodičia: 

„Veľmi vydarená akcia, aj poča-
sie nám doprialo, je pekne a teplo. 
Mám dve dcérky, jedna má 1,5 roka 
a druhá 4. Baby sú spokojné, tak som 
samozrejme spokojná aj ja. Dnes sme 
prešli už všetko, čo tu je v ponuke, no 
najviac sa deťom zapáčilo maľovanie 
na tvár, to ich zaujme stále a všade.“ 
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vyšší objem výroby 9 459 ton, resp. 22,5 mil. 
metrov, bol dosiahnutý v roku 2008 a najlepší  
konsolidovaný hospodársky výsledok 2,5 mi-
lióna eur pri obrate 31,3 miliónov v roku 2011. 
V snahe minimalizovať výpadky vo výrobe boli 
v rokoch 2013 až 2015 postupne v jednotlivých 
fázach premiesťované jednotlivé strojné za-
riadenia do nových priestorov. To vyžadovalo 
prevoz nedokončenej výroby a realizáciu jed-
notlivých operácií technologického procesu 
výroby na viacerých miestach. Tento proces 
bol nielen logis  cky, ale najmä nákladovo veľ-
mi náročný. Napriek tomu sa nám aj v tomto 
období podarilo dosiahnuť dobré výsledky a za 
pomoci ŽP a.s. splniť hlavný cieľ v podobe ply-
nulého zásobovania všetkých našich zákazníkov. 
Nábeh a zlepšovanie výroby od roku 2015, ako 
aj oživenie trhu, prinieslo medziročné zlepšo-
vanie výsledkov a pri výrobe 8 646 ton, resp. 
23,8 mil. metrov v roku 2017 bol dosiahnutý 

konsolidovaný hospodársky výsledok 1,8 milió-
na eur. Úroveň fi nančných nákladov a odpisov 
je však v súčasnos  , vzhľadom na realizované 
inves  cie na odlišnej úrovni. V uplynulom roku 
sme dosiahli najvyšší obrat na úrovni 36,2 mi-
lióna eur a bola dosiahnutá najlepšia EBITDA. 
Práve tento indikátor prevádzkovej výkonnos   
vyjadrujúci zisk pred započítaním úrokov, daní 
a odpisov dosiahol 4,8 milióna eur respek  ve 
13,4 percenta, čo je o osemsto  síc euro viac 
v porovnaní s uvedeným rokom 2011.

Vidíme, že Transmesa sa dnes nachádza v ove-
ľa lepšej pozícii ako tomu bolo pred desia  mi 
rokmi, preto verím, že aj tieto veľmi dobré 
výsledky sa nám podarí v najbližšom období 
prekonať.  
Čím žijete v týchto dňoch? Darí sa vám plniť 
plány, ktoré ste si stanovili na začiatku roka?

- Zámerom pre rok 2018 je ďalšia op  malizá-
cia a zvyšovanie produk  vity s cieľom štvorper-
centného nárastu výroby. Obchodný plán pred-

pokladá 6,6 percentné medziročné navýšenie 
tržieb na celkových 38,6 milióna eur. Zvýšením 
obratu, ako aj podielu vlastných výrobkov na 
celkových tržbách, je plánované zlepšenie ren-
tability a celkových hospodárskych výsledkov.

V prvom polroku pretrvávajúci rast dopytu a 
cien znamenal dostatok zákaziek, vďaka ktorým 
sa nám stanovené ciele darí úspešne plniť. 
TRANSMESA s dcérskou spoločnosťou TAP za 
prvých šesť mesiacov spolu vyrobili 4 694 ton 
resp. 13,3 miliónov metrov presných oceľových 
rúr a profi lov, čo predstavuje štvorpercentný 
nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minu-
lého roku. Z celkového objemu bolo 1 522 ton 
následne externe fi nalizovaných elektroly  c-
kým pozinkovaním a 1 409 ton mechanickým 
delením.

Za prvý polrok sme dodali svojim odberateľom 
rúry v celkovom objeme 8 227 ton,  z toho 5 203 
ton z vlastnej produkcie a konsolidovaný obrat 
z predaja tovaru, výrobkov a služieb tak dosia-

Ako hodno  te prvý polrok vo vašej 
spoločnos  ?

- Prvý polrok tohto roku, ktorý sme 
iba pred niekoľkými dňami uzavreli, 
môžem hodnotiť veľmi pozitívne. 
Obchodná situácia a podmienky na 
predaj našej produkcie nám umož-
nili postupné navyšovanie, a tým aj návrat 
cenových hladín jednotlivých komodít na zod-
povedajúcu úroveň. 

Trh s bezšvíkovými rúrami bol v znamení pre-
bytku dopytu nad reálnou výrobno-kapacitnou 
možnosťou. Nehovorím iba o českom trhu, ale 
aj o situácii v okolitých krajinách. Našou priori-
tou bolo zabezpečenie objemových požiadaviek 
a následne dodávok 
pre našich stabilných 
a dlhodobých odbe-
rateľov. Kvan  ta  vne 
alokácie, ktoré sme 
operatívne nastavili 
boli naplnené. 

V priebehu prvého 
polroku sme reali-
zovali aj dodávky do 
oblasti energetiky, 
ktoré sme získali vo 
výberových konaniach, pre opravy tepelných 
uhoľných elektrární Mělnik a Opatovice. 

Pokračovali sme v dodávkach kontinuálne 
odlievaných oceľových blokov pre spoločnosť 
Moravia Steel a. s. 

Priemysel v Českej republike bol, a stále je, 
vo veľmi dobrej kondícií, ktorá nám umožňuje 
naplnenie obchodného plánu pre rok 2018. 
Darí sa vám plniť plán, ktorý ste si stanovili na 
začiatku roka?

Obchodný plán pre rok 2018 bol tvorený na 

hol 22,3 milióna eur. Na šestnásťpercentnom 
medziročnom náraste tržieb má významný po-
diel predaj tovaru zo Železiarní Podbrezová a.s., 
ktorý predstavoval 4,1 milióna eur. K dnešnému 
dňu ešte nemáme výsledky účtovnej závierky za 
mesiac jún, ale za prvých päť mesiacov bol pri 
uvedených podmienkach dosiahnutý konsolido-
vaný zisk pred zdanením vo výške 1 490  síc eur. 

Súčasný stav potvrdených zákaziek na úrovni 
14 miliónov eur znamená plné vyťaženie výrob-
ných kapacít v sor  mente rúr malých priemerov 
do konca roka. V ostatnom sor  mente aktuálne 
potvrdzujeme termíny dodania na koniec ok-
tóbra a na november. Aj keď v druhom polroku 
očakávame o niečo nižšiu fakturáciu z dôvodov 
čerpania augustovej celozávodnej dovolenky, 
počas ktorej budú realizované plánované opra-
vy strojných zariadení a poklesu obratu na konci 
roka, v aktuálnej situácii môžeme predpokladať, 
že aj v nasledujúcich mesiacoch budeme pokra-
čovať v dobrých výsledkoch.Stará Transmesa S.A. (Prémia de Mar)

Súčasná Transmesa S.A.U.  (Arenys de Mar)

Transmesa je v  ŽP Group už desať  rokov 

Šesť mesiacov v našich dcérskych spoločnostiach
S Martinom Čermákom, generálnym riaditeľom 

ŽP TRADE BOHEMIA a.s.

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

„Naše obchodné prostredie je stabilné“

základe znalostí trhovej situácie 
s bezšvíkovými rúrami na českom 
trhu. Informácie, ktoré máme k dis-
pozícií od našich hlavných/stálych 
zákazníkov sme aplikovali pri ná-
vrhu predajných objemov jednot-

livých komodít. 
Náš obchodný výsledok za prvý polrok a sa-
motný predaj bol nasledovných: 
 kon  nuálne odlievané oceľové bloky – 13 957 ton,
 valcované rúry za tepla – 6 442 ton,
 presné rúry ťahané za studena – 3 416 ton,
 hutnícka druhovýroba – 656 ton,
 rúrové navarovacie oblúky a redukcie – 91 ton.

Tieto čísla prevyšu-
jú pri všetkých sor  -
mentoch Obchodný 
plán pre rok 2018.

Ako sa javia nasle-
dujúce mesiace? 

V súčasnos   nemá-
me k dispozícií žiad-
ne nega  vne signály, 
ktoré by avizovali 
zmenu v dopyte po 
našom sortimente. 

Napriek dovolenkovému obdobiu, ktoré je pred 
nami, záujem o hutnícky sor  ment zo strany 
odberateľov neklesá. 

Sú tu isté vonkajšie vplyvy, ktoré môžu situáciu 
do budúcnos   zmeniť, ako napríklad americké 
clá na oceľ vo výške 25 percent, a následné 
umiestnenie konkurenčnej produkcie nasta-
venej pre distribúciu v Spojených štátoch na 
európskom trhu. Momentálne, ako som už 
naznačil, je však naše obchodné prostredie 
stabilné. 

S Ing. Ľubomírom Kupcom, generálnym riaditeľom 
Žiaromat Kalinovo a.s.

„Prežívame úspešné obdobie“ 

Napriek 
dovolenkovému obdobiu, 

ktoré je pred nami, 
záujem o hutnícky 

sortiment zo strany 
odberateľov neklesá.

- Podľa dosiahnutého výsledku 
hospodárenia áno. Žiaromat, ako 
výrobca žiaruvzdorných materi-

álov, je silno ovplyvňovaný vonkajším pro-
stredím – na vstupe, aj na výstupe. Keď sa 
darí oceliarňam, darí sa aj nám. Momentálne 
je komplikovanejšia situácia na vstupe – 

pri nákupe surovín. 
V Číne, najväčšom 
výrobcovi surovín 
pre výrobu žiaru-
vzdorných materi-
álov, sa v minulom 
roku stala ochrana 
životného prostre-
dia strategickou po-
litikou a bude mať 
dlhodobý vplyv na 
ťažbu magnezitu, 

bauxitu, grafi tu a na ich spracovanie. Tave-
ného magnézia, bauxitu aj grafi tu je na trhu 
málo a ich ceny od minulého roku neustále 
rastú. Následne rastú aj ceny ostatných suro-
vín aj od európskych výrobcov. Toto je vážna 
hrozba pre nasledujúce obdobie. Nedostatok 
týchto surovín môže obmedziť aj našu výro-
bu a predpokladá sa aj ich cenový rast.
Ako sa javia nasledujúce mesiace? 

- Očakávame podobný predaj a výrobu 
ako v prvom polroku, s možným navýšením 
predaja žiarobetónových zmesí. Dôležité 
bude vyrovnať sa s problémami so zabez-
pečovaním surovín v požadovanej kvalite 
a v prijateľných cenách.

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Ako hodnotíte prvý polrok vo 
vašej spoločnos  ?  

- Z pohľadu plnenia úloh vyko-
návacieho plánu v prvom polro-
ku 2018, v porovnaní s výsled-
kami predchádzajúcich dvoch 
rokov, môžem hodnotiť toto 
obdobie ako veľmi úspešné. Obchodný plán 
plníme na 103,92 percenta. Výsledok hospo-
dárenia za prvý polrok 2018 pred zdanením 
predstavuje 357 836 eur. Tento dobrý vý-
sledok ovplyvňu-
jú hlavne objem 
výroby, predávaný 
sortiment a jeho 
c e ny  a  ú s p o ra 
na surovinách. V 
porovnaní s pred-
chádzajúcimi ob-
dobiami sa naďa-
lej znižuje objem 
predaja kachľové-
ho šamotu a tva-
rového šamotu. Naopak, stúpa predaj žiaro-
betónových panelov, žiarobetónových zmesí, 
MgO-C stavív, MgO hmôt a liaceho šamotu.

V súčasnos   pracujeme na ďalších obchod-
ných prípadoch, hlavne v teritóriách Ukrajiny 
a Bieloruska a na rozširovaní výroby liaceho 
šamotu vyrábaného polosuchou cestou, 
zátok z grafi tošamotu a grafi tokorundu pre 
zlievárne a zvyšovaní výroby MgO-C stavív. 
V spolupráci so ŽP VVC  s.r.o. a TU v Koši-
ciach pracujeme na vývoji nových druhov 
ultranízkocementových a bezcementových 
žiarobetónov.
Darí sa vám plniť plán, ktorý ste si stanovili 
na začiatku roka?

Očakávame podobný 
predaj a výrobu 

ako v prvom polroku, 
s možným navýšením 

predaja žiarobetónových 
zmesí.
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T. Kubej
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T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Piatok, 29. jún, bol posledným 
dňom školského roka 2017/2018 pre 
žiakov základných i stredných škôl 
na celom Slovenskou. Výnimkou 
neboli ani naše súkromné školy – 
Súkromná stredná odborná škola 
hutnícka ŽP (SSOŠH ŽP) a Súkromné 
gymnázium ŽP (SG ŽP).

Slávnostný nástup na školskom 
dvore sa konal za prítomnos   členky 
Predstavenstva Železiarní Podbre-
zová a personálnej riaditeľky Ing. 
Márie Niklovej, ktorá poďakovala 
pedagógom aj žiakom za dosiahnuté 
výsledky a všetkým zaželala príjem-

né prázdniny. Nasledoval príhovor 
riaditeľky Súkromného gymnázia ŽP 
PaedDr. Kataríny Zingorovej, ktorá 
vyzdvihla najväčšie úspechy počas 
tohto školského roka:

„Našim žiakom sa tento rok mimo-
riadne darilo v rôznych súťažiach a 
projektoch. Na medzinárodnej úrov-
ni reprezentovali nielen našu školu, 
ale aj celé Slovensko Mária a Zuzana 
Remeňové na majstrovstvách sveta 
v cezpoľnom behu v Paríži, dvanásť 
našich žiakov na majstrovstvách sve-
ta vo futsale v Izraeli a opäť sestry 
Remeňové spolu s Petrom Golianom 
na zimnej gymnaziáde vo francúz-
skom Grenoble.“

Z celkového počtu 175 žiakov v SG 

ŽP 38 prospelo s vyznamenaním a 
62 prospelo veľmi dobre. S čistými 
jednotkami ukončili tento školský rok 
Lea Daxnerová a Viktória Krakovská 
(I.H), Timea Libičová (II.G), Samuel 
Floch (III.H) a Alena Giertlová (IV.H).

„Úspešní sme boli aj na celoná-
rodných súťažiach, získali sme prvé 
miesto v cezpoľnom behu družs  ev, 
prebojovali sme sa do celosloven-
ského kola vo veľkom futbale, Erik 
Škôlka vyhral krajské kolo SOČ a na 
celoštátnej prehliadke získal šieste 
miesto. Tento rok sme uspeli aj v 
projekte Tatranskí ry  eri a zásluhou 
žiakov II. H bude v areáli školy v je-
seni vybudovaný náučný chodník,“ 
doplnila riaditeľka SG ŽP.

V závere poďakovala všetkým žia-
kom a učiteľom, ktorí sa podieľali na 
dosiahnutých úspechoch. Poďakova-
nie patrilo aj trénerom, vychováva-
teľkám, prevádzkovým zamestnan-
com a zriaďovateľovi, Železiarňam 
Podbrezová za všetku podporu a 
pomoc.

Riaditeľka SSOŠH ŽP Ing. Miriam 
Pindiaková  ež zhodno  la dosiahnu-
té výsledky s konštatovaním, že z cel-
kového počtu 241 žiakov 24 prospelo 
s vyznamenaním, 44 prospelo veľmi 
dobre, ale aj naopak – 16 žiakov ča-
kajú v auguste komisionálne skúšky.

„Chceli by sme sa poďakovať a od-
meniť tých žiakov, ktorí urobili čosi 
naviac. Sú to  , ktorí nás všetkých a 
našu školu reprezentovali v rôznych 
súťažiach, predmetových olympiá-
dach, mnohých športových a kultúr-

no-spoločenských akciách. Ďakujem 
im za čas a energiu, ktorú vynaložili 
na prípravu nielen na vyučovaní, ale 
aj vo svojom voľnom čase. Moje po-
ďakovanie patrí samozrejme aj učite-
ľom, trénerom, majstrom odbornej 
výchovy, pod vedením ktorých  eto 
úspechy získali.“ Na záver všetkým 
zaželala veľa dní plných oddychu, 
príjemné chvíle strávené s rodinou, 
kamarátmi a krásne letné dni.

Žiaci obidvoch našich škôl, ktorí 
v školskom roku 2017/2018 dosiahli 
mimoriadne úspechy, boli odmenení 
knihami. V zmysle štatútu mo  vácie 
k bezpečnosti a ochrane majetku 
školy boli vyhodnotené tri najlepšie 
triedy jednotlivých ročníkov, ktorým 
zablahoželala a zástupcom jednotli-
vých tried odovzdala šeky na fi nanč-
né odmeny 500 eur Ing. M. Niklová. Ocenení žiaci SG ŽP. Foto: I. Kardhordová

Z. DZIERGWA M. STARKE L. KOLLERT M. HERBEC N. HERHAMMER

Zástupcovia najlepších tried objek  vom I. Kardhordovej

Zahraničná návšteva v  našom gymnáziu
Koncom minulého roka sa Súk-

romnému gymnáziu Železiarní Pod-
brezová (SG ŽP) podarilo oficiálne 
odštartovať novú medzinárodnú 
spoluprácu s nemeckým gymnáziom 
z Kaiserslauternu a poľským lýceom 
zo Sycowa. V decembri navštívili 
siedmi žiaci a žiačky nášho gymnázia 
nemecké mesto Kaiserslautern, kde 
okrem nich boli pozvaní aj poľskí 
študen  . Po pol roku sa nemecko – 
poľsko – slovenské stretnu  e zopa-
kovalo u nás, v Podbrezovej.

- Posledný júnový týždeň v tomto 
školskom roku v SG ŽP patril zahra-
ničnej návšteve. V pondelok ráno 
privítala riaditeľka gymnázia PaedDr. 
Katarína Zingorová na pôde našej 
školy návštevu pia  ch žiakov a učiteľa 
z nemeckého mesta Kaiserslautern 
a päť žiačok spolu s ich učiteľkou 
z poľského mesta Syców. Návšte-
va nadväzovala na prvé stretnutie 
týchto partnerských škôl z decembra 
minulého roka, kedy naši žiaci strávili 
týždeň v predvianočnom nemeckom 

mestečku Kaiserslautern. Zahraniční 
hos  a bývali v slovenských rodinách 
alebo na školskom internáte a počas 
celého týždňa spoznávali krásy Slo-
venska.

Prvý deň pobytu na Slovensku po-
budli predovšetkým v škole. Doobeda 
absolvovali pripravené spoznávacie 
aktivity, zážitkové vyučovanie slo-
venského jazyka, chémie či golfu. 
Večer do školy zavítali druhýkrát, 
keďže sa konal mul  kultúrny večer. 
V krátkom programe naši žiaci, ale 
aj učitelia, predstavili zahraničným 
hosťom slovenskú kultúru v podobe 
tradičnej ľudovej hudby, spevu, tan-
ca a zahraniční hos  a mali možnosť 
ochutnať aj tradičné slovenské syry 
či žinčicu, škvarkové pagáče a štrúdle. 
Po ofi ciálnej čas   programu nasledo-
vala diskotéka.

V utorok bol na pláne výlet v pre-
krásnej prírode Vydrovskej doliny. 
Z Čierneho Balogu hostia i domáci 
pricestovali historickou Čiernohron-
skou lesnou železničkou a absolvovali 
náučnú prechádzku lesom. Príjemný 
večer žiaci a učitelia všetkých troch 
krajín zakončili opekaním pri ohni. 

Streda patrila spoznávaniu Ľup-
čianskeho hradu a neďalekej Banskej 
Bystrice. Tento deň ukončili žiaci a ich 
učitelia v nákupnom centre Europa.

Posledný spoločný deň, ktorým 
bol štvrtok, bola pripravená pre za-
hraničných hos   exkurzia v Brezne. 
Okrem prehliadky mesta navštívili 
Horehronské múzeum a jedinečné 
výhľady na Brezno mohli vidieť z bytu 
zvonára v mestskej zvonici. Následne 
sa všetci presunuli na Zbojskú, kde 
si vychutnali rozlúčkový obed, videli 
prekrásnu Čertovu dolinu a deň ukon-
čili výbornou grilovačkou.

V piatok ráno sa zahraniční hos  a 
z Poľska a Nemecka vydali na svoju 
niekoľkohodinovú cestu domov. Verí-
me, že si návštevu Slovenska užili a už 
teraz sa všetky tri národnos   tešia na 
najbližšie spoločné stretnu  e, ktoré 
bude v Poľsku. 

V úvodný deň sme sa počas mul  -
kultúrneho večera, ktorý sa konal 
v priestoroch SG ŽP, opýtali zahra-
ničných hos  , ale aj našej študentky 
na dojmy, ktoré majú vďaka tomuto 
projektu:

Zuzanna DZIERGWA, žiačka z Poľska
- Páči sa mi, že tu môžem spoznať 

nových ľudí a inú kultúru, aj keď tá 
vaša je dosť podobná tej našej. Ta-
kisto môžeme vidieť, ako sa učia tu 
v Podbrezovej naši rovesníci a mys-
lím, že tu zažijeme aj veľa zábavy, na 
ktorú budeme ešte dlho spomínať. 
Príroda je iná, ako u nás v Poľsku, zdá 
sa mi, že je tu viac kopcov, ale páči sa 
mi toto prostredie.
Monika STARKE, žiačka SG ŽP

- Bola som na výmennom pobyte 
v decembri, boli sme v Nemecku – v 
meste Kaiseslautern. Dalo mi to veľmi 
veľa, mnoho zážitkov a získala som 
nových kamarátov a stra  la som zá-
brany, som viac spoločenská a určite 
som sa zlepšila aj v jazyku. U mňa je 
ubytovaná Poľka, dorozumievame 
sa poľsko-slovensky. S Nemcami sa 
dorozumiem skôr po anglicky.
Laura KOLLERT, žiačka z Nemecka

- Slovensko je krásna krajina a je tu 
veľmi pekne. Ľudia vyzerajú veľmi 
nápomocní a milí. Som ubytovaná 
v Rohoznej pri Brezne a okolie sa mi 
páči, je tu pekná príroda. Veľmi ma 
zaujalo vystúpenie, ktoré bolo pro-

fesionálne a mohli sme vidieť naozaj 
veľa talentov. Spev a tanec mi pripo-
mínal moju rodinu, ktorá pochádza 
z Kazachstanu a Ruska.
Malgorzata HERBEC, učiteľka z Poľ-
ska

- V Podbrezovej, ale aj celkove na 
Slovensku sa mi páči. Asi je to preto, 
že sme susedské štáty a rozumieme 
si veľmi dobre. Sme vlastne takí is   
ľudia, jazyk máme síce trochu odlišný, 
no tradície máme podobné, žijeme 
podobne, rovnako aj tancujeme a 
viac nás určite spája ako odlišuje. 
Program bol výborný, zapojili sa do 
neho aj učitelia, čo bolo veľmi sym-
pa  cké a všetci sme sa super bavili. 
Norbert HERHAMMER, učiteľ z Ne-
mecka

- Na Slovensku som prvýkrát a som 
veľmi prekvapený krásou krajiny a 
priateľskosťou ľudí. Veľmi sa mi tu 
páči. Program začal len dnes, no latka 
je nastavená vysoko, bolo tam veľa 
fantázie a krea  vity. Mám dojem, že 
v Nemecku je viac zábran spievať a 
tancovať. Skvelá atmosféra nás však 
presvedčila a tak sme stra  li všetky 
zábrany, bolo to super.
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Predaj permanentiek 
na novú sezónu 

Fortuna ligy

Z archívnych podkladov spracoval T. Kubej
noviny@zelpo.sk

č i tateľská súťaž *  č i tateľská súťaž *  č i tateľská súťaž

Stoosemdesiate výročie
našej dychovky 

S rokom 2000 sa podbrezovská 
dychovka rozlúčila vianočným kon-
certom, na ktorom si pripomenula 
desiate výročie vzniku mažoretko-
vej skupiny. V druhej čas   koncertu 
odzneli slávnostné skladby a koledy 
– O Sole mio a Gounodova Ave Ma-
ria v podaní sólistu banskobystrickej 
opery Štefana Babjaka. K nevšed-
nému diváckemu zážitku prispela aj 
ďalšia skladba Ave Marie, tento raz 
Schumannovej, v podaní speváčky 
Adriany Ľuptákovej a Tichá noc so 
speváčkou Zuzanou Giertlovou, ktorá 
ukončila sekciu vianočných kolied.

Po vydarenom prázdninovom kon-
certe v záhrade prezidentského palá-
ca v roku 2001 sa dychovka zúčastnila 

pres  žneho nemeckého fes  valu „41. 
EURO – Musiktage“, s množstvom 
festivalových vystúpení a súťažou 
tridsia  ch pia  ch orchestrov v rôz-
nych kategóriách. Náš orchester si na 
túto príležitosť naštudoval klasickú 
skladbu Antonína Dvořáka „Slovenský 
tanec č. 16.“ Nakoľko Nemci dokonale 
poznajú Dvořáka, bol to odvážny 
krok, ktorý orchestru vyšiel a pri-
niesol absolútny úspech kapelníkovi 
Pavlovi Šianskému. Zvíťazil v súťaži 
dirigentov vo všetkých kategóriách. 
Druhé miesto Dychového orchestra 
Železiarní Podbrezová v kategórii veľ-
kých dychových orchestrov, a zároveň 
tre  e miesto v absolútnom poradí, 
znamenali pre naše amatérske teleso 
veľký úspech.

V letnom období roku 2002 zazna-
menala podbrezovská hudba dve 

významné zmeny. Prvou bolo vyda-
nie prvého CD. Kompaktný disk so 
šestnás  mi skladbami repertoára Dy-
chovej hudby Železiarní Podbrezová 
bol vydaný v júli. Nahrávku, ktorá sa 
uskutočnila 8. – 9. júna v Dome kultú-
ry ŽP a.s., viedol kapelník Pavel Šian-
ský. A práve na tomto poste nastala 
v júli druhá zmena, keď dirigentskú 
taktovku prevzal Pavol Machajdík.
Otázka č. 13: 

Kto v júli 2002 vystriedal na poste 
kapelníka Pavla Šianského?

Správne odpovede posielajte do 
redakcie Podbrezovan do desiatich 
dní od vydania. Nezabudnite uviesť 
kontakt. Žrebovať budeme v každom 
čísle.

Ekohliadka v akcii.

Foto: Alexander Jirmer

Ľudmila Kroupová

Mgr. Janka Ličaková

Po zaujímavom prvom ročníku sa 
žiaci II.H zo Súkromného gymnázia ŽP 
zapojili do druhého ročníka ekologic-
kého projektu Tatranskí ry  eri, ktorý 
zmobilizoval vyše 5 000 žiakov zák-
ladných a stredných škôl k ak  vitám 
v prírode. Cieľom projektu je viesť 
žiakov k zodpovednému správaniu 
sa k prírode a spoznávaniu jej krás a 
obyvateľov. Súťažiacim je celá trieda, 
ktorá sa zaregistruje do súťaže a splní 

Sme úspešní Tatranskí rytieri
dve povinné ak  vity.

Prvou ak  vitou bola Ekohliadka, kto-
rú žiaci splnili vyčistením okolia školy 
pri príležitos   Dňa Zeme a zdokumen-
tovali to vo videu. 

Ako druhú ak  vitu si žiaci zvolili ka-
tegóriu realizovateľný projekt – návrh 
na podporu ekosystému a zlepšenie 
prostredia školy. 

Dňa 21. júna v prostredí tatranskej 
prírody, po krátkych zábavných ak  vi-
tách, vyhlásili výsledky súťaže vo všet-
kých kategóriách a žiaci II.H sa mohli 

tešiť z druhého miesta v kategórii reali-
zovateľný projekt. Vďaka ich nápadom 
a návrhom na jeseň tohto roku vyras  e 
v areáli školy náučný chodník. 

Cieľom náučného chodníka je pro-
stredníctvom symbolických šiestich 
druhov drevín priblížiť ich výskyt v jed-
notlivých výškových pásmach hôr. Chý-
bať nebudú ani lavičky a hry ako slepá 
mapa, drevené pexeso a zvonkohra. 

Viac informácií o projekte Tatranskí 
ry  eri a video II.H z Ekohliadky nájdete 
na webe tatry  eri.sk/.

Permanentky na novú sezónu 
Fortuna ligy si môžete zakúpiť od 
2. júla 2018 v budove Domu 
športu v Podbrezovej, v 
čase od 7.30 do 15. hod. 
Platné permanentky pla-
tia aj na zápasy Slovnaft 
cup-u.
Cena permanen  ek:

Muži: 25 eur (v prípade ak  vácie 

Bolo to 23. júna 1894 na parížskej 
Sorbonne, keď sa účastníci športo-
vého kongresu rozhodli prijať ná-
vrhy baróna Pierra de Coubertina 
a zriadiť Medzinárodný olympijský 
výbor, zároveň aj obnoviť v novove-
ku tradíciu an  ckých olympijských 
hier. Tento deň sa neskôr stal ofi ci-
álnym sviatkom medzinárodného 
olympijského hnu  a a každoročne 
sa pripomína na celom svete ako 
Olympijský deň.

Olympijský deň je oveľa viac než 
len športové podujatie. Je to deň, 
keď sa každý človek vo svete môže 
stať ak  vnym, môže sa dozvedieť o 
olympijských hodnotách a objaviť 
nové športy.

K myšlienke sme sa chceli pripojiť 
aj my a osláviť tento sviatok športo-
vaním a pohybovými ak  vitami v du-

Podporili sme myšlienku Olympijského dňa 
chu „fair play“. Stretli sme sa všetky 
triedy oboch škôl na Skalici a zahájili 
sme poduja  e fotením olympijských 
kruhov ako symbolu olympizmu. Zná-
zorňujú päť navzájom prepojených 
kon  nentov a zdôrazňujú celistvosť 
a spojenectvo.

Nasledoval tradičný Beh olympijské-

ho dňa, kedy sme všetci symbolicky 
prebehli jedno kolo. Potom sa žiaci 
rozdelili podľa jednotlivých športov 
ako futbal, bedminton a so  bal, kde 
si každý vybral podľa svojho gusta a 
strávili sme predpoludnie športovo 
a ak  vne. Presne tak, ako to hovorí 
aj celá myšlienka Olympijského dňa.

Vnútorná legisla  va sa dotýka všetkých oblas   činnos   Železiarní Pod-
brezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení 
vykonávajú jednotlivé činnos  . Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná 
a aktuálna. 

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument 
D-05/2018 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a orga-
nizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie 
uvedenej adrese.

 V tejto rubrike právny odbor - referát organizácie a vnútornej legisla  vy 
informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. 
V mesiaci jún boli zverejnené, resp. zverejnené a vydané:

Organizačné normy

Smernica S-004/2008
revízia 0, zmena III

Evidovanie, účtovanie a obeh dokladov 
úhrad 

Smernica S-007/2018
revízia 2, zmena 0

Daň z nehnuteľnos   a miestny poplatok 
za komunálny odpad

Smernica S-244/2015
revízia 3, zmena II

Časové rozlišovanie nákladov a výnosov, 
opravné položky, rezervy

Smernica S-291/2017
revízia 3, zmena I

Obeh a účtovanie pokladničných a súvi-
siacich dokladov

Smernica S-349/2016
revízia 4, zmena I Traumatologický plán

Smernica S-386/2018
revízia 4, zmena I

Osobné ochranné pracovné prostriedky, 
umývacie, čis  ace a dezinfekčné pro-
striedky

Smernica S-442/2016
revízia 3, zmena I Štatút cenovej komisie

Smernica S-447/2018
revízia 3, zmena 0

Vnútropodnikové účtovníctvo v Žele-
ziarňach Podbrezová  a.s.

Smernica S-471/2014
revízia 2, zmena I Postu prác pri ročnej účtovnej závierke

Smernica S-475/2018
revízia 3, zmena 0 Tvorba zákazkových čísiel v ŽP a.s.

Smernica S-485/2018
revízia 2, zmena 0

Systém environmentálneho mana-
žérstva - plánovanie v ŽP a.s.

Smernica S-488/2018
revízia 3, zmena 0

Účtovanie zásob v Železiarňach Podbre-
zová a.s.

Pokyn  PO-183/2015
revízia 1, zmena II Ekonomika kvality

Pokyn  PO-197/2018
revízia 2, zmena 0 Štatút redakčnej rady

Individuálne riadiace  a informačné akty 
generálneho riaditeľa ŽP a.s. 

Príkaz č. 05/2018 Obchodovanie s emisnými kvótami 
skleníkových plynov

Opatrenie č. 05/2018 Odstránenie nedostatkov a doporučení 
z recer  fi kačného auditu systému ma-
nažérstva kvality

Oznámenie č. 05/2018 Sadzby stravného pri tuzemských a za-
hraničných pracovných cestách

Oznámenie č. 06/2018 Čísla, názvy a skratky organizačných 
útvarov ŽP a.s.

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú 
v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým za-
mestnancom dostupné na Intranete, v čas   Dokumenty -  úsek generálneho 
riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese: 
h  p://dbmis/informa  ka/VPN/Index.htm 

„starej“ karty).
Zľavnená permanentka – ženy, 

dôchodcovia: 10 eur (v prípa-
de ak  vácie „starej“ karty).

Muži: 28 eur (v prípade 
vystavenia novej karty).

Zľavnená permanentka – 
ženy, dôchodcovia: 13 eur 

(v prípade vystavenia novej 
karty).

Právny odbor – referát organizácie
a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Ing. Soňa Roštárová
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Pondelok
Polievky: krúpková, údeninová, pe-
čivo.
● Bravčový rezeň s nivou a šam-
piňónmi, zemiaky, uhorka ● Kuracie 
prsia na paprike, cestovina ● Fur-
manské halušky ● Šalát zo surovej 
zeleniny s jogurtom, pečivo ● Plnené 
hovädzie mäso, zeleninová obloha ● 
Lievance s džemom ● Bageta syrová 
● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: slepačia, rascová s vajcom, 
pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa ● 
Morčacie prsia prírodné, ryža, šalát 
● Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky, 
šalát ● Windsorský šalát, pečivo ● 
Zapekaná brokolica s tofu ● Kysnutý 
koláč slivkový, kakao ● Bageta Ape-
 to ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: mexická, bryndzová so strú-
haným cestom, pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina ● Hovädzí rezeň 
obaľovaný, zemiaky, šalát ● Klužská 
kapusta ● Horehronský syrový šalát, 
pečivo ● Dusená zelenina, volské 
oko ● Muffi  ny s čokoládou, kakao ● 
Bageta Gurmán ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: prešporská, tekvicová, pe-
čivo.
● Bravčový rezeň na rasci, ryža, šalát 
● Pečené morčacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Torteliny so šun-
kou, syrová omáčka ● Lahôdkový 
šalát, pečivo ● Kelový karbonátok, 
zemiaky, šalát ● Žemľovka s tvaro-
hom ● Bageta s kuracím mäsom ● 
Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: šošovicová kyslá, roľnícka, 
pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Hovädzie mäso námor-
nícke, slovenská ryža, šalát ● Kura-
cie stehno so zeleninou, špenátové 
rezance ● Grécky šalát, pečivo ● 
Zapekaný bravčový rezeň so syrom, 
zeleninová obloha ● Dukátové buch-
 čky s vanilkovým krémom ● Bageta 

moravská ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: kapustová s klobásou, pe-
čivo.
● Hovädzie fi lé kopaničiarske, ryža, 
šalát ● Bravčové stehno nitrianske, 
knedľa ● Bageta s kuracím mäsom.

Nedeľa
Polievka: brokolicová dánska, pečivo.
● Kuracie prsia orientálne, tarhoňa, 
šalát ● Bravčový rezeň s pečeňou, 
zemiaky, cvikla ● Bageta Gurmán.

Z podkladov internetu 
spracovala: P. Motyčková

Jedálny lístok
16. – 22. 7. 2018

Jedálny lístok
23. – 29. 7. 2018

Pondelok
Polievky: držková, mrkvová s pórom, 
pečivo.
● Bravčové stehno záhradnícke, ryža, 
uhorka ● Hovädzí guláš debrecínsky, 
knedľa ● Tofu na kantónsky spôsob, 
zemiaky ● Šalát fazuľový so salámou 
a chrenom, pečivo ● Ohnivé kuracie 
stehno orientálne, zeleninová obloha 
● Škoricové osie hniezda, kakao ● 
Bageta Ape  to ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: fazuľová kyslá, krupicová so 
zeleninou, pečivo.
● Bravčový rezeň prírodný, tarhoňa, 
cvikla ● Vyprážané kuracie stehno, 
zemiaky, šalát ● Lasagne mäsové ● 
Šalát z čínskej kapusty s hroznom a 
jablkami, pečivo ● Hubové rizoto, 
uhorkový šalát ● Buchty na pare 
s lekvárom, kakaová posýpka, kakao 
● Bageta syrová ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, kláštorná, pečivo.
● Bravčová pečená krkovička, kapus-
ta, knedľa ● Morčacie prsia plnené 
špenátom a syrom, ryža, šalát ● Šte-
fanská sekaná pečienka, zemiakový 
prívarok, chlieb ● Pestrý cestovinový 
šalát ● Zapekané zemiaky s pórom 
● Hanácke koláče, kakao ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
francúzska, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané ze-
miaky, uhorka ● Kuracie prsia na 
smotane s hlivami, cestovina ● Pizza 
diabolská ● Syrové tajomstvo, pečivo 
● Losos na masle, dusená zelenina ● 
Šúľance s makom ● Bageta moravská 
● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: zeleninová, bulharská, pe-
čivo.
● Pečené kuracie stehno, zeleninová 
ryža, kompót ● Hovädzia pečien-
ka sviečková, knedľa ● Vyprážaný 
karfi ol, zemiaky, tatárska omáčka ● 
Tlačenkový šalát, pečivo ● Cestoviny 
s brokolicou a smotanovou omáčkou 
● Rezancový nákyp s tvarohom a ja-
hodami ● Bageta Gurmán ● Mliečny 
balíček.

Sobota
Polievka: terchovská, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, šalát ● 
Bravčový perkelt, cestovina ● Bageta 
Ape  to.

Nedeľa
Polievka: karfi olová, pečivo.
● Goralská pochúťka, knedľa ● Kura-
cie prsia na čínsky spôsob, ryža, šalát 
● Bageta moravská.

Za svetovými unikátmi nemusíte cestovať cez pol sveta

Azúrovo modré „lagúny“

Tajch Veľká vodárenská objek  vom T. Hovorku

Jazero Beňa  na patrí k prírodným pamiatkám.  Zdroj: internet 
Skamenelina veľryby alebo náhodný prí-
rodný súzvuk farieb? 

Šútovo z vtáčej perspek  vy.  Zdroj: instagram

V predchádzajúcich číslach sme 
vám prinášali  py na výlety, ktoré 
boli zamerané skôr na turistiku. 
V tomto čísle trošku zrelaxujete. 

Kúpalisko v Podbrezovej len ne-
dávno otvorilo svoje brány a teší 
sa vysokej návštevnosti. Je vám 
k dispozícií každý deň od 9. – 18. 
hod., okrem dní, kedy sa hrajú do-
máce zápasy Fortuna ligy. Ak ale 
máte chuť ísť k moru, no nechce sa 
vám cestovať ďaleko, máme pre vás 
dobrú správu. Vybrali sme pre vás 
najkrajšie miesta na Slovensku, kto-
ré svojou azúrovo modrou farbou 
pripomínajú exo  cké lagúny. 

Veľká vodárenská 
Tajch Veľká vodárenská leží iba 

pätnásť minút pešej chôdze od Ná-
mes  a Svätej trojice V Banskej Š  av-
nici. Podľa písomných záznamov 
ide o najstarší tajch v Štiavnických 
vrchoch, ktorý pôvodne slúžil ako 
zásobáreň pitnej vody pre mesto. Vy-
budovali ho v roku 1500 na náklady 
mesta. Ďalšie záznamy ukazujú, že 

slúžil aj na pohon dreveného kolesa 
s priemerom dvanásť metrov v štôlni 
Schmidterinn. Voda doň pritekala z 
vlastného povodia a tiež vodou zo 
štôlne Šobov. Je prepojený s menším 
tajchom Malá vodárenská, situova-
ným približne stopäťdesiat metrov 
vyššie.

V 17. a 18. storočí bol tajch pretrh-
nutý a narobil škody nielen na majet-
ku, ale valiaca sa voda pripravila o ži-
vot aj päť ľudí. Po týchto udalos  ach 

už slúžil len ako zdroj pitnej vody. 
Posledná havária tohto tajchu bola 
v roku 1977, kedy prudké oteplenie 
a následné topenie snehu spôsobilo 
prelia  e nádrže.

Dnes slúži ako veľmi vyhľadávané 
miesto pre jeho tyrkysovo sfarbenú 
vodu, ktoré je dosť chladná. Takéto 
sfarbenie spôsobujú jemné čiastočky 
ílu vo vode a niektorí dokonca tvrdia, 

že má liečivé účinky. 
Veľká vodárenská sa stala obľú-

beným miestom aj pre „opekačky“. 
Dávajte si ale pozor, pretože oheň 
môžete zakladať len vo vyhradených 
ohniskách. 

Beňatina 
Malé, ale za to očarujúce traver-

 nové jazierko Beňa  na je skutoč-
ný slovenský unikát. Nachádza sa 
v okrese Sobrance, medzi obcami Be-

ňa  na a Inovec. Kedysi traver  nový 
lom zaplavila spodná voda a vytvorila 
tyrkysové jazero, ktoré mnohí nazý-
vajú „slovenské Chorvátsko“.

Zaujímavosťou jazera je päťmet-
rový útvar, ktorý pripomína odtla-
čok skameneliny veľryby. Ten ešte 
pri ťažbe odhalili robotníci a na ich 
miesto nastúpili pamiatkari a skúmali 
pôvod odtlačku. K väčším záverom 

nedospeli, pretože lom zaplavilo, ale 
našli skameneliny rôznych menších 
živočíchov a mušlí. Niektorí hovoria, 
že ide iba o súhru náhodných farieb.

Jazero patrí k prírodným pamiat-
kam, nakoľko sa tu stále nachádzajú 
skameneliny mäkkýšov a kúpanie sa 
je na vlastné riziko.  

Šútovo
Jedinečné Šútovské jazero leží me-

dzi obcami Rieka a Šútovo. Bývalý 
kameňolom je po zaplavení stále 
viac vyhľadávaným miestom pre 
relax. Okolité scenérie pripomínajú 
svetoznámy fi lm „Poklad na striebor-
nom jazere“. 

Voda v kameňolome je priezračná 
a tyrkysovo modrá, čo je spôsobené 
vápencovým dnom. Už od brehu 
je dosť hlboká a stala sa rajom pre 
potápačov, nakoľko v zaplavenom 
kameňolome ostali aj niektoré stroje, 
ktoré nes  hli odpratať. 

Vzhľadom na to, že je jazero po-
ložené v severnejšej časti, je voda 
studená. V letných horúčavách to ale 
padne vhod. Nájsť tu môžete pies-
kové pláže a útesy, z ktorých môžete 
skákať do vody alebo  ché pokojné 
miesta vhodné na stanovanie. 

Voda do kameňolomu priteká zo 
Šútovských vodopádov, ktoré sú 
vzdialené od jazera hodinu pokojnou, 
turis  ckou chôdzou. Vodopády pat-
ria k štvrtým najväčším na Slovensku 
a v Malej Fatre si so svojou výškou, 
tridsaťosem metrov, držia prvenstvo. 
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 V   júni odišli

V júli blahoželáme
pracovné jubileá

20 rokov
Jaroslav HUSENICA

Ing. Radoslav KÜRTY

Milada MAČKINOVÁ

Ján MARTINEC

Mgr. Ivana MOLČANOVÁ

Ing. Jaroslav PORÚBANEC

Bc. Janka POTKÁNYOVÁ

Róbert PÔBIŠ

Vladimír RAFAJ

Peter ŤAŽKÝ

Peter VÁCLAVÍK

25 rokov
Ing. Pavol MARČOK

Ing. Richard ŽILKA

30 rokov
Ing. Jozef ČERŇAN

Ľudovít LEITNER

Peter LIPNIČAN

Ján MALIČKÝ

Ľubomír MITUNÍK

Juraj STANČÍK

Pavol ŠANTA

Zuzana VETRÁKOVÁ

Ján ŽEC

35 rokov
Jozef GIERTLI

Vladimír KALICKÝ

Oľga NEPŠINSKÁ

Anna PANČÍKOVÁ

Katarína ŠTELLEROVÁ

40 rokov
Ján AUXT

Peter BAKOŠ

Mariana ČUNDERLÍKOVÁ

Anna DEMIANOVÁ

Ing. Miroslav DOMOVEC

Marta GIERTLOVÁ

Eva HONKOVÁ

Dana JAGERČÍKOVÁ

Alena KOHÚTIKOVÁ

Alžbeta KOVÁČIKOVÁ

Marian KVAČKAJ

Milan KVAČKAJ

Peter NAGY

Margita POTKÁNYOVÁ

Aneta POTOČÁROVÁ

Edita SCHWARZBACHEROVÁ

Mária ŤAŽKÁ

Miroslav UHRÍK

Eva VENGEROVÁ

životné jubileá

Peter GROLMUS

Ing. Juraj HAVRAN

Ing. Igor HREBÍČEK

Ing. Dušan PÁLL

Marta TALIANOVÁ

Ing. Igor VEVERKA

Marta ČAJOVSKÁ

Milan ĎURIANČÍK

Oľga ENGLEROVÁ

Peter GONDA

Jozef KEREŇ

Ing. Alena KVAČKAJOVÁ

Soňa MEDVEĎOVÁ

Ľubomír MITUNÍK

Elena RABATINOVÁ

Elena SLOSIAROVÁ

Pavel BARBIERIK

Miroslav HRÍŇ

Ing. Miroslav CHOMIČ

Anna MATEJČEKOVÁ

Pavel MEDVEĎ

Anna NOMILNEROVÁ

Miroslav PERNISCH

Nadežda SMOLOVÁ

Juraj ZAHRADNÍK
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Tajnička: Pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný;...........pokračovanie v tajničke (Seneca)

„Odišla  ško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich 
stále žije s nami.“
Dňa 12. júla uplynuli štyri roky odvtedy, ako nás na-
vždy opus  la milovaná manželka, mama, stará mama 
a sestra

Melánia SOJKOVÁ z Jasenia.
S láskou a úctou spomína manžel Ján, synovia Ján, Stanislav a dcéra 
Katarína s rodinami

...
„Nezomrel ten, kto žije v srdciach tých, ktorí ho mi-
lovali.“
Dňa 15. júla uplynie dlhý, smutný a boles  vý rok od 
chvíle, kedy nás opus  l náš milovaný 

Milan KUBOVE z Lopeja.
Navždy budeš v našich srdciach. Tí, ktorí ste ho poznali 
venujte mu spolu s nami  chú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami

...
„Nestoj pri mojom hrobe a neplač. Nie som tam. Ne-
spím. Som tisíc vetrov, ktoré fúkajú. Som slnečným, 
svetlom na zrelom zrne. Som jemnými hviezdami, ktoré 
v noci žiaria. Nestoj pri mojom hrobe a neplač. Nie som 
tam. Nezomrel som.“
Dňa 25. júla si pripomenieme päť rokov odvety, čo nás 
opus  l náš milovaný manžel, otec, starý otec a kamarát 

Jozef KARAS z Valaskej. 
S láskou spomínajú manželka Nina a de   s rodinami

Spomienky







Víťaz dvanásteho kola čitateľskej súťaže 
Vyžrebovali sme víťaza dvanásteho kola čitateľskej súťaže venovanej 180. 
výročiu našej dychovej hudby. Žrebovali sme z úspešných riešiteľov, ktorí 
odpovedali, že skladba Pavla Šianskeho, ktorá mala premiéru v Trenčíne, 
sa volala „Poštársky tanec“. Správne odpovedal aj Peter Dekrét z Tcú. 
Získava publikáciu o hrade Ľupča – Hrad Ľupča, klenot Pohronia vo svetle 
vekov, ktorú do súťaže venovalo Predstavenstvo Železiarní Podbrezová 
a.s. Výhercovi blahoželáme a cenu si môže prísť prevziať do redakcie (t.č. 
645/2711, resp. 2714).

Do predčasného starobného dôchodku
Milan HRUŠKA

Miroslav LEITNER
Jozef RIDZOŇ

Jana TURČANOVÁ

Do starobného dôchodku
Ing. Eva KRAHULCOVÁ

Karol KVAČKAJ

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

Autor:
 PK

Internet 
Protocol predložka oker po česky pohyboval sa 

vo vzduchu rína, odkvap Integrovaná 
Ženská Liga 501 v Ríme bedákala, 

nariekala dôveruj okrem toho, 
navyše

citoslovce 
ochkania T4 otrepali, obili

modla

patriace 
židovi      osobné 

zámenoručiteľ na 
zmenke

T1
české mesto   

angl. mužské 
meno

Ústredná rada 
odborov

bliakal, kričal krtkovia     citoslovce 
búkania       

T3 T5 nikto

včelí príbytok
tabuľka (skr.)   EČV Bra  slavy  kastrovaný 

muž  

vlň hladinu 
vody

nadprirodzená 
bytosť

medz. ozn. 
Talianska

rúkal, bučal
existovali         Lídia (do.)  

365 dní epocha

dal oblečenie
majúce rohy     hlávková 

zelenina    

egyptský 
veľtok atlan  cký (skr.)

Pomôcky: YUL, 
AVANS

Európan    konča  na       papagáj     pracuj s ihlou      

preddavok, 
záloha švík vysychala klesni

typ ruských 
lietadiel

usporiadaný 
rad   EČV Tvrdošína    a tak podobne 

(skr.)     tvrdo pracuje 
(hov.)

zariadenie 
na mle  e

mydlo (angl.) dá do ruky vojenská 
predajňa

zotrvával vo 
vise

namyslenosť      ovca (nem.)   

bodka 1499 v Ríme

balkánska obje-
mová miera

bežná oprava      Long Range 
Missile    daroval      

plutónium 
(chem.) Ľudové milície erbium (chem.)

No Data 
Available T2

nasýpaj oznámim 
úradom

mužské 
meno
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Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

P r í p ra v n é  z á p a s y  v   d o m á c o m  p ro s t re d í

Ilustračné foto: A. Nociarová 

Góly: 72. Leško, 80. Mikuš.
V druhom prípravnom stretnutí 

sme 27. júna na štadióne v Brezne 
privítali druholigový MFK Tatran 
Liptovský Mikuláš. Stretnutie bolo 
zhruba v úvodnej polhodine plné 
tvrdších súbojov, čo vyús  lo do núte-
ných striedaní Očenáša a Bernadinu. 
Prvú šancu priniesla 26. minúta, 
strelu od Lauru zrazil obetavý Ma-
cuľa. Po polhodine hry z ideálnej 
pozície netrafi l priestor brány Wie-
zik. Záver polčasu prinášal šance. 
Mejri vystihol rozohrávku súpera, 
naviezol loptu do šestnástky, Gábriš 
zasiahol. Štyri minúty pred koncom 
prvého dejstva našiel Viazanko na 
päťke úplne voľného Mikuša, ktorý 
zoči-voči Gábrišovi neuspel. Ten istý 

hráč zakončoval z veľkého vápna v 
45. minúte, gólman Tatranu opäť 
zasiahol a keď z malého vápna pre-
kopol bránu úplne voľný hosťujúci 
Staš, gól diváci v prvom polčase ne-
videli. Do druhého polčasu vstúpili 
lepšie hráči Liptovského Mikuláša, 
príležitos   sa však dlho nerodili. Až v 
záverečnej dvadsaťminútovke sa roz-
hodlo o osude zápasu. Krásna akcia 
domácich hráčov začala už v našej 
šestnástke, odkiaľ vyviezli loptu na 
súperovu polovicu. Mejri si narazil s 
Wiezikom, vnikol do šestnástky, na-
viazal na seba troch hráčov, pomedzi 
ktorých prihral a Dávid Leško sám 
pred Mikuš  akom vedel, čo s loptou 
(1:0). Miroslav Viazanko skóre nezvý-
šil, trafi l konštrukciu brány, avšak čo 

sa nepodarilo jemu, zvládol Matúš 
Mikuš. Dávid Leško rozohral roh 
signálom na hranicu veľkého vápna, 
kde sa oprel do lopty spomínaný 
útočník a prestrelil neistého Mi-
kuš  aka. Vzápä   sa mohol do lis  ny 
strelcov zapísať aj Leško, po krásnej 
akcii mieril z prvej po trávniku k žrdi, 
mladý brankár Tatranu sa vyzname-
nal. Tri minúty pred koncom hlavou 
opečiatkoval brvno novic v našom 
tíme Bartoš, a tak sa duel skončil 
podbrezovským víťazstvom 2:0.

FK Železiarne Podbrezová: Drobn-
jak (46. Kuciak) – Viazanko, Bartoš, 
Macuľa, A. Mojžiš – Tereščenko, 
Sedláček – Bernadina (27. Mejri), 
Mikuš, Leško – Wiezik.

MFK Tatran Liptovský Mikuláš: 
Gábriš (68. Mikuš  ak) – Čerm (54. 
Šimún), Kuc (46. Kucharčík), Oče-
náš (19. Lišivka), Janec (46. Beseda) 
– Gerát (46. Bartoš), Staš – Laura 
(54. S. Andrič), Kotora (54. Kačerík), 
Trotsenko (68. Otruba) – D. Andrič 
(68. Lukáčik).

FK Železiarne Podbrezová 
– MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:0 (0:0)

 Po dvoch týždňoch prípravného obdobia 
stráveného v domácich podmienkach 
odcestovali hráči FK Železiarne Podbre-
zová 3. júla na herné sústredenie do 
poľského mesta  Szamotuly. V priebehu 
ôsmich dní odohrali hráči pod vedením 
trénera Mareka Fabuľu tri náročné du-
ely, v ktorých si zmerali sily postupne s 
poľskými prvoligistami – Lech Poznaň 
a Lechia Gdansk a proti rumunskému 
 mu CFR Cluj.
Na sústredenie odišla spolu s  mom aj 

trojica nových hráčov, ktorá zvýšila kon-
kurenciu a kvalitu hráčskeho kádra. Po už 
avizovanom príchode stredného obrancu 
Mareka Kris  ána Bartoša z FK Pohronie 

Gól: 50. Frimmel (11 m).
Tre   a tým pádom aj posledný domáci 

prípravný zápas Podbrezovej odohra-
li naši futbalisti 30. júna. Stretnutie 
otvorila strela Leška z priameho kopu, 
ktorá iba tesne minula priestor troch 
žrdí. Na ďalšie šance sme čakali do 
záveru prvého polčasu, kedy z hranice 
bieleho bodu vystrelil Frimmel, v ideál-
nej pozícii mu lopta nesadla. Podobne 
tak dopadol aj Mikuš a jeho pokus z 
hranice veľkého vápna. Následne neus-
pel hlavičkou pod brvno Jacko, Kuciak 
refl exívne zasiahol. Druhý polčas otvoril 
pokutový kop. Nicolas Mejri nešťastne 
zahral rukou vo vlastnej šestnástke a aj 
keď Marko Drobnjak smer zakončenia 
vys  hol, Marek Frimmel otvoril skóre 
(0:1). Ten istý hráč mohol pridať svoj 
druhý gól v stretnutí. Dostal pas na 
hranicu šestnástky, cez Magdu aj vy-
strelil, no Drobnjak výborne vybehol a 

FK Železiarne Podbrezová – FK Pohronie 
Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 0:1 (0:0)

zasiahol.  Vyrovnanie mal na hlave v 62. 
minúte stopér Ras  slav Fischer, jeho 
hlavičku po rohovom kope z bránkovej 
čiary vyškriabal Jenčo. Obrovskú šancu 
zahodil i Kopičár, ktorý si v 76. minúte 
zasekol gólmana Pohronia, lenže pri 
zakončení stra  l rovnováhu a v páde 
netrafi l prázdnu bránu. Stretnu  e sme 
prehrali o jeden gól.

FK Železiarne Podbrezová: Kuciak – 
Magda, Macuľa, Bartoš, A. Mojžiš – Te-
reščenko, Kopičár – Bernadina, Mikuš, 
Leško – Lepieš.

Striedali: Drobnjak – Gordan, Fischer, 
Matej Turňa, Mejri, Ďatko, Wiezik.

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná 
Ždaňa: R. Packo – Hatok, Nosko, P. 
Packo, Tesák – Košuda, Paraj – Jacko, 
Frimmel, P. Blahút – Litwiak.

Striedali: Jenčo – Krascscenits, Žu-
pa J. Blahút, Gulijev, Pidručnij, Sojka, 
Antošík.

Sústredenie v   poľskom meste Szamotuly
pilierov defenzívy v nastávajúcej sezóne 
Fortuna ligy.

Mar  n Baran je druhou letnou posilou 
prichádzajúcou z poľského druholigové-
ho  mu Odra Opole. Tridsaťročný defen-
zívny stredopoliar, ktorý vie nastúpiť aj 
na poste stredného obrancu, je odcho-
vancom prešovského Tatranu a vo svo-
jom futbalovom životopise má viacero 
zaujímavých anabáz. Bývalý reprezentant 
Slovenska do 21 rokov už ako 21-ročný 
talentovaný hráč prestúpil z Prešova do 
tureckého tímu Kasimpasa Istanbul, v 
ktorom vinou zranení odohral len šesť 
stretnu   a svoj talent po dvoch rokoch 
išiel ďalej rozvíjať do svojho materského 
klubu. Najväčšiu stopu zanechal Mar  n 
pri pôsobení v Poľsku, kde od sezóny 

klube z Liberca. Príchodom Michala Ob-
ročníka získava stredová formácia nášho 
klubu stále mladého, pohyblivého a dôraz-
ného stredopoliara, ktorý má na svoj vek 
dostatok skúsenos   s ligovým futbalom.

KKS Lech Poznaň – FK Železiarne Pod-
brezová 5:0 (2:0)

Góly: 30. Vernon de Marco, 34. Jev  ć, 
66. a 73. Makuszewski, 68. Gajos.

Vo štvrtok, 5. júla, sme odohrali prvý 
prípravný zápas na sústredení v Poľsku, 
keď naši futbalisti nastúpili proti tímu 
KKS Lech Poznaň. Prvú šancu duelu mali 
hráči Podbrezovej, keď nedorozumenie 
v domácej obrane využil Wiezik, ktorý 
obišiel aj brankára domácich, ale z uhla 
už nedokázal dopraviť loptu do siete. 
Celý prvý polčas bol herne vyrovnaný a 
vyložených šancí bolo minimum. V 30. 
minúte sa ujal vedenia poľský  m, keď 
na dobre kopnutý rohový kop nabehol 
na prvú žrď bývalý obranca bra  slavské-
ho Slovana Vernon de Marco a hlavou 
skóroval – 1:0. Už o štyri minúty viedol 
náš súper dvojgólovým rozdielom, keď 
sa po peknej akcii na pravej strane dosta-
la lopta spätnou prihrávkou na hranicu 
pokutového kopu k Jev  ćovi a domáci 
tvorca hry ju pohodlne upratal do siete 
a zvýšil na 2:0. Do druhého polčasu 
nastúpili v našom drese aj nové posily 
Baran s Obročníkom. V 58. minúte sa 
po rýchlom útoku dostal k strele ak  vny 
Jev  ć, ale jeho tečovaný pokus vyrazil 
Drobnjak na roh, z ktorého pohrozil 
hlavou Janicki, ale mieril tesne nad. V 
62. minúte bol faulovaný Kopičár a sám 
faulovaný hráč po priamom kope z 25 
metrov ohrozil brankára Burića, ktorý 
s námahou vyrazil loptu na roh. V 66. 
minúte si na kolmú prihrávku medzi ob-
rancov nabehol striedajúci Makuszewski 
a zoči voči Drobnjakovi nezaváhal – 3:0. 
O dve minúty sa presadil na našej pravej 
strane Tiba, spätnou prihrávkou na-
šiel Gajosa, ktorému sme dali dostatok 
času na strelu, ktorá zamierila presne 
k žrdi Drobnjakovej brány – 4:0. V 73. 
minúte sme opäť prepadli v strede poľa, 
na kolmú prihrávku zo stredu nabehol 
Makuszewski, ktorý sa dostal do sa-
mostatného nájazdu, obišiel brankára 
Drobnjaka a stanovil na konečných 5:0 
pre účastníka Európskej ligy.

FK Železiarne Podbrezová: Drobnjak 
– Magda (68. Turňa), Krivák (46. Baran), 
Bartoš, A. Mojžiš (68. Breznanik)- Sedlá-
ček (46. Obročník), Tereščenko – Mejri 
(68. Viazanko), Kopičár, Leško (46. Ber-
nadina) – Wiezik (68. Mikuš).

dotiahlo vedenie klubu do úspešného 
konca aj príchod dvojice Mar  n Baran, 
naposledy pôsobiaci v tíme poľského 
druholigistu Odra Opole a Michal Ob-
ročník, ktorý prišiel zo Slovana Liberec.

Marek Kristián Bartoš je 21 ročný 
stredný obranca, ktorého príchod z FK 
Pohronie je na spadnu  e a k jeho defi -
ni  vnemu spečateniu chýbajú už len de-
taily. Odchovanec púchovského futbalu 
pôsobí na ligových trávnikoch len od jari 
roku 2018, kedy prestúpil z Dunajskej 
Lužnej do kádra ambiciózneho druholi-
gistu FK Pohronie. Na svojom konte má 
osem druholigových štartov a svojimi 
výkonmi upútal zraky viacerých ligových 
družs  ev. Počas letnej prestávky sa po-
darilo vedeniu FK Železiarne Podbrezová 
do  ahnuť príchod mladého a talentova-
ného obrancu do kádra Mareka Fabuľu 
a už v prípravných dueloch ukázal svoj 
potenciál stať sa jedným zo základných 

februára 2012 postupne pôsobil v  moch 
Polonia Bytom, Polonia Varšava, Jagiello-
nia Bialystok, Podbeskidzie Bielsko-Biala 
a Odra Opole. Na poľských trávnikoch 
odohral dovedna 130 zápasov a v nich 
strelil šesť gólov.

Michal Obročník je našou nateraz po-
slednou posilou. 27-ročný stredopoliar je 
slovenským fanúšikom známym hlavne z 
pôsobenia v Zlatých Moravciach, v drese 
ktorých dokázal zaujať zástupcov Slovana 
Liberec, do ktorého prestúpil vo februári 
2013. Odchovanec rimavskosobotského 
futbalu odohral v slovenskej najvyššej 
súťaži 62 zápasov a svojimi bojovnými vý-
konmi v strede poľa dokázal už v mladom 
veku svoje kvality. Na českých ligových 
trávnikoch pôsobil v Slovane Liberec, v 
drese ktorého odohral 43 duelov a strelil 
dva góly. V poslednej sezóne strávil prvú 
polovicu sezóny na hosťovaní v Sigme Olo-
mouc a následne vo svojom materskom 

KS Lechia Gdańsk – FK Železiarne Pod-
brezová 3:0 (1:0)

Góly: 45. Lipski (11 m), 85. Haraslín, 
87. Paixao.

Ďalší zápas odohrali futbalis   Podbre-
zovej 7. júla. Po prehre v prvom zápase 
na sústredení v Poľsku sme vstúpili 
do zápasu proti ďalšiemu poľskému 
súperovi lepšie a v 18. minúte zlyhal 
sám pred brankárom Leško, s ktorého 
pokusom si poradil Dušan Kuciak. V 
ďalšej príležitos   zachránila brankára 
poľského tímu žrď, ktorá zazvonila 
po krásnej strele ak  vneho Leška. Po 
tomto momente začali hroziť aj domá-
ci, ale obrana Podbrezovej pracovala 
spoľahlivo. V 32. minúte ohrozil nášho 
brankára Kuciaka Lipski, ale s jeho stre-
leckým pokusom si poradil. V poslednej 
minúte prvého polčasu po faule Magdu 
dostal poľský  m výhodu pokutového 
kopu, ktorý Lipski premenil a domáci 

sa ujali vedenia 1:0. Vstup do druhého 
polčasu opäť vyšiel lepšie Železiarom 
a po rohovom kope Leška hlavičko-
val presne do rohu brány Baran, ale 
bravúrne zasiahol Dušan Kuciak. Na 
opačnej strane po rýchlom útoku v 
poslednej chvíli odvrátil nebezpečnú 
situáciu Turňa a v 60. minúte zasiahol 
dobre Mar  n Kuciak pri krížnej strele 
Wolskiho. Po chvíli sa opäť presadil 
v súboji Leško, ktorého ďalšia strela 
mieril tesne vedľa. V závere sa presadil 
na ľavej strane Haraslín cez Mojžiša a 
krížnou strelou zvýšil na 2:0. V 87. mi-
núte vys  hol Paixao malú domov Turňu 
a stanovil na konečných 3:0.

FK Železiarne Podbrezová: Kuciak 
– Magda (72. Mojžiš A.), Krivák, Ba-
ran, Turňa – Sedláček, Obročník (70. 
Tereščenko) – Bernadina (70. Mejri), 
Mikuš, Leško (70. Breznanik) – Wiezik 
(60. Kopičár).


