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Po remíze v Senici
jasné domáce
víťazstvo
Štvrté kolo Fortuna ligy bolo na programe 
11. augusta a naši futbalisti cestovali do 
Senice. V prvom dejstve sa obaja súpe-
ri zamerali najmä na obranu a strely do 
priestoru brány na oboch stranách sa 
diváci nedočkali. V 3. minúte domáci Te-
šija napriahol spoza šestnástky, no mieril 
mimo. Aktívny bol aj náš Leško, ktorý sa 
dostal do niekoľkých zakončení, v koncov-
ke však nebol presný.

Od 10. do 12. augusta sa konal na 
hrade Ľupča už druhý ročník dobo-
vého projektu s názvom Dončov 
snem. Po pilotnom ročníku, ktorý 
bol veľmi vydarený, sa Železiarne 
Podbrezová rozhodli v Projekte 
Donč pokračovať a do budúcnosti 
chcú z tohto podujatia urobiť tra-
díciu. Dončov snem zachytáva po-
litickú, spoločenskú a kultúrnu si-
tuáciu v Uhorsku a je zameraný na 
obdobie rokov 1275 – 1315, ktoré 
boli síce historicky bohaté, no aj 
dosť zložité. Počas snemového 
víkendu účastníci tri dni stanovali 
v dobových príbytkoch za hradba-
mi a chýbať nemohla ani dobová 
hudba v spolupráci so skupinou 
Strigôň.

   Píše sa rok 1306 a nad Uhorskom 
po vymretí Arpádovcov zavlád-
la anarchia. Je faktické bezvládie 
a zatiaľ, čo medzi sebou bojujú 
dvaja „protikráli“, skutočná moc 
krajiny je v rukách uhorskej šľach-
ty. Nepokoje sú takmer v celej kra-
jine, od severu po juh, od východu 
po západ. Priamo v srdci Horného 
Uhorska, medzi držbou Matúša 
z Trenčína a Omodeja z rodu Abov-
cov, leží územie mladého, ambici-
ózneho šľachtica Donča z Liptova.
   Magistrovi Dončovi, pánovi zvo-
lenskej stolice, sa podarilo dobyť 
hrady Ľupča, Dobrá Niva a Pla-
chetnice a ovládol tak územie od 
Tatier až po Gemer, Hont a Novoh-

V rámci plánovanej obnovy ťažkej manipulačnej techniky kúpila naša dcérska spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. čelný lopatový 
nakladač Caterpillar 926M. Zariadenie bude pracovať v stredisku v Hliníku nad Hronom.                           Foto: A. Nociarová

Dobové stanovanie objektívom I. Kardhordovej

Vyžrebovali sme víťaza pätnásteho kola čitateľskej súťaže venovanej 180. výro-
čiu našej dychovej hudby. Žrebovali sme z úspešných riešiteľov, ktorí odpoveda-
li, že Dychová hudba Železiarní Podbrezová bola zaradená na Pádivého Trenčíne 
do Zlatého pásma štyrikrát. Správne odpovedala aj Lýdia Cencerová z Tcú. Získa-
va publikáciu o hrade Ľupča – Hrad Ľupča, Klenot Pohronia vo svetle vekov, ktorú 
do súťaže venovalo Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s. Výherkyni blaho-
želáme a cenu si môže prísť prevziať do redakcie (t.č. 645/2711 resp. 2714).

Vážení a milí, všetci bývalí zamest-
nanci Železiarní Podbrezová, 
   bol mi doručený list, v ktorom ma 
prosíte, aby sme nenechali zničiť 
areál bývalej nemocnice v Podbre-
zovej. 
   Myšlienkou jeho využitia sa za-

Nemocnicu v Podbrezovej zničiť nenecháme,
naopak, bude zrekonštruovaná

oberáme dlhodobo a 
máme pripravené dve 
alternatívy. Buď bude 
slúžiť ako dom dôchod-
cov alebo v tomto pro-
stredí vybudujeme ďal-
šie nájomné byty pre 
našich zamestnancov. V 
obidvoch prípadoch ide 
o investíciu predstavujú-

cu zhruba vyše štyroch 
miliónov eur, a preto 
komunikujeme s Mi-
nisterstvom dopravy a 
výstavby Slovenskej re-
publiky, aby štát prispel 
na rekonštrukciu. 
   Za ostatné dva roky 
sme pre našich zamest-
nancov vybudovali viac 

ako tridsať bytov. Ubezpečujem 
vás, že Predstavenstvo ŽP a.s. po-
važuje areál bývalej nemocnice za 
excelentný a som presvedčený, že 
toto krásne prostredie by rozhod-
ne malo v budúcnosti slúžiť našim 
ľuďom.  

Ing. Vladimír Soták
predseda Predstavenstva
a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Dobová rekonštrukcia zo štrnásteho storočia
Magister Donč po sedemsto rokoch opäť na hrade Ľupča

rad. Jeho vzrastajúca moc zaujala 
aj ostatnú uhorskú šľachtu a práve 
na hrade Ľupča sa konal snem, na 
ktorom spomínanému Magistro-
vi radili uhorskí šľachtici, na ktorú 
stranu sa má v boji „protikráľov“ 
pridať.
   „Z písomností vieme, že v tej 
dobe vlastnenie hradu, ako to 
bolo v Dončovom prípade, bolo 
veľmi nezvyčajné. Hrady vlastnili 
len králi. Donč bol najprv na stra-
ne Matúša Čáka Trenčianskeho, 
neskôr bol podporovaný aj palatí-
nom Omodejom z rodu Abovcov. 

Dosť taktizoval a bol „prelietavý“, 
čo sa týka týchto vecí. Koniec kon-
cov, kvôli tomu zvolal aj snem, aby 
mu ostatná šľachta poradila, ktorá 
strana bude pre neho najvýhod-
nejšia“, situáciu viac priblížil Mgr. 
Vladimír Homola, kastelán hradu 
Ľupča. To, že sa snem konal prá-
ve na hrade Ľupča, nie je len tak 
a takisto pramení z histórie: „Našli 
sme starú listinu, v ktorej je uvede-
né, že v Ľupči, konkrétne v blízkosti 
hradu, sa nachádzalo „kolbisko“. 
Bolo to miesto, kde sa spory riešili 
súbojom. Každý pán vyslal svojho 

zástupcu a kto vyhral mal pravdu“, 
pokračoval v zvláštnych praktikách 
stredoveku Homola. 
   Snem prebiehal v duchu LARP, 
čo je označenie pre druh živých 
hier, kde má každý jeden hráč pri-
delenú jednu úlohu postavy, ktorú 
stvárňuje. Zaujímavosťou je, že 
herci nehrajú primárne pre diváka, 
ale sami pre seba a svojich spolu-
hráčov. Návštevník takéto snemu 
je ako divák v divadle a do deja 
priamo nezasahuje. „Projekt Donč 
vznikol iba pred tromi rokmi. Zo 

Práve v tomto roku, konkrétne 1. augusta, 
si ŽP VVC pripomína desať rokov od za-
loženia. Charakter výskumu a vývoja má 
dlhodobejší priebeh, takže nie je možné 
v prvom polroku komplexne hodnotiť 
všetky dosahované výsledky. V každom 
prípade konštatujeme, že sme vstupova-
li do tohto roku s tým, že výsledky všet-
kých ôsmich firemných výskumných úloh 
a štyroch projektov APVV za rok 2017 boli 
úspešne obhájené.

Pre deti zamestnancov Železiarní Podbre-
zová sú každoročne organizované letné 
tábory, pričom ponúk je tradične viacero. 
V auguste sme navštívili deti v Repišti, 
ktoré si užívali pekné slnečné počasie, 
nádhernú prírodu a zábavné hry a zavítali 
sme aj na Tále, kde sa deti pod vedením 
trénerov zdokonaľovali v golfe. Samoz-
rejme, nikde nechýbala zábava a dobrá 
nálada.

V okolí Jasenia a Predajnej sa neťažilo 
len zlato. V Predajnej bol na konci Farskej 
ulici v roku 1800 vybudovaný pivovar. Na 
varenie sa používal jačmeň, chmeľ a jed-
ľové výhonky, ktoré pestovali v lokalite 
Chmelinec priamo v chotári Predajnej. 
V roku 1875 ho zachvátil požiar, ale jeho 
prevádzku sa opäť podarilo obnoviť. Pivo 
sa odvážalo do Banskej Bystrice, okoli-
tých obcí a samozrejme aj do tamojších 
krčiem. Dokopy zásoboval jedenásť po-
hostinstiev.
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Zdroj: Štatistický úrad SR - Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici

Slávnostný koncert na počesť 170. 
výročia vzniku Dychovej hudby Že-
leziarní Podbrezová sa uskutočnil 
18. novembra 2008 v Dome kultúry 
ŽP. Hosťom, ktorý otvoril význam-
ný večer, bol Spevácky zbor mesta 
Brezna, účinkujúci pod taktovkou 
profesora Milana Pazúrika.
   Oslávenec, Dychová hudba ŽP, sa 
predstavil so skladbami, medzi kto-
rými nechýbali Pádivého Rušaj ju-
nač, Chačaturianov Šabľový tanec či 
Lístoček z brezy od Karola Valečku, 
v podaní spievajúcej klarinetistky 
Nikoly Luptákovej. V skladbe Zdeň-
ka Krotila „Smutná trumpeta“ sólo 
na trúbke predviedol Lukáš Považan 

Deň zdravia so Všeobecnou
zdravotnou poisťovňou

Ing. Janka Kochanová

Všeobecná zdravotná poisťovňa 
v spolupráci s vedením Železiar-
ní Podbrezová a.s. opäť umožnila 
zamestnancom otestovať si svoje 
zdravie v rámci osvetovo-preven-
tívneho podujatia zdravotnej po-
isťovne priamo na pôde zamest-
návateľa. Akcie s názvom „Deň 
pre Vaše zdravie so Všeobecnou 
zdravotnou poisťovňou“ sa počas 
dvoch dní zúčastnilo osemdesiat 
zamestnancov ŽP a.s.
   Dňa 14. augusta bolo podujatie 
realizované v novom závode a zú-
častnilo sa ho štyridsať jeden za-
mestnancov, nasledujúci deň – 15. 
augusta sa uskutočnilo v starom 
závode a počet zúčastnených za-
mestnancov bol takmer rovnaký, 
tridsaťdeväť. 
   Zamestnanci absolvovali kontro-
lu znamienok, pigmentových lézií a 
sekundárnych zmien na koži – vy-
šetrenie kožnou lekárkou prístro-
jom, tzv. dermatoskopom a bolo im 
poskytnuté kožné poradenstvo.
   Ďalej si mohli dať zmerať tlak, per-
cento telesného tuku, obsah vody 
v tele či objem svalového tkaniva. 
Nasledovalo vyhodnotenie name-
raných parametrov a poradenstvo 
v oblasti životného štýlu.
   Zamestnanci dostali možnosť 
absolvovať nácvik správneho čis-
tenia zubov a boli im  poskytnuté 
informácie z oblasti starostlivosti o 

Pobočka DDS Stability
od septembra opäť otvorená

Pobočka DDS Stability v Podbrezovej, bude od 1. septembra opäť ot-
vorená každý utorok od 8. – 12. hod., 13. – 15. hod. Ostatné dni budete 
môcť svoje požiadavky vybaviť v Banskej Bystrici, na Kuzmányho 16:

Pondelok:
Banská Bystrica – 7.30 – 12. hod., 13. – 15.30 hod.

Utorok:
Podbrezová – 8. – 12. hod., 13. – 15. hod. 

Streda:
Banská Bystrica – 7.30 – 12. hod., 13. – 17. hod.

Štvrtok:
nestránkový deň

Piatok:
Banská Bystrica – 7.30 – 12. hod. 

chrup (výber vhodnej zubnej kefky 
a význam používania medzizubnej 
kefky).
   V náplni podujatia bolo i meranie 
koncentrácie oxidu uhoľnatého vo 
výdychu prístrojom smokerlyzér, 
vyšetrenie celkového cholesterolu 
a srdcovej arytmie, zistenie dušev-
nej pohody človeka na základe vy-
plneného dotazníka.
   Zamestnankyne Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v 
Banskej Bystrici z oddelenia podpo-
ry zdravia vyhodnotili vplyv name-
raných a zistených veličín, tzv. kar-
diovaskulárnych rizikových faktorov 
na celkové zdravie človeka.
   Poistencom Všeobecnej zdravot-
nej poisťovne boli poskytnuté infor-
mácie ohľadom mobilnej aplikácie 
– nového produktu v rámci elektro-

nizácie služieb klientom. Zúčastnení 
mali tiež možnosť prostredníctvom 
dotazníka zapojiť sa do súťaže „Za 
prevenciu dovolenka“.
   Osvetovo-preventívna akcia Vše-
obecnej zdravotnej poisťovne sa 
stretla so záujmom zo stany za-
mestnancov ŽP a.s., možnosť otes-
tovať svoje zdravie využili rovnako 
ženy aj muži, pomer zúčastnených 
z pohľadu pohlaví bol takmer rov-
naký.
   V septembri je podobná akcia 
pripravená aj pre klientov poisťov-
ne Dôvera, avšak pôjde o iný druh 
vyšetrenia. Zamestnanci ŽP budú 
môcť využiť vyšetrenie kvantovým 
rezonančným analyzátorom, diag-
nostickým prístrojom, ktorý poskyt-
ne tridsaťosem správ o funkciách 
vnútorných orgánov. 

Podľa údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky ku koncu 
roka 2017 poskytovalo ubytovacie 
služby 516 ubytovacích zariade-
ní so sídlom v Banskobystrickom 
kraji. Z hľadiska štruktúry zaria-
dení 423 bolo hromadných ubyto-
vacích zariadení a 93 prevádzko-
vateľov poskytovalo ubytovanie 
v súkromí. Počas roka 2017 zaria-
denia cestovného ruchu ubyto-
vali 569 164 návštevníkov, z toho 
16,5 percenta bolo zahraničných. 

   Podľa krajiny trvalého pobytu 
najviac cudzincov tvorili občania 
Českej republiky - 5,88 percenta, 
ďalej občania Maďarska 2,42 per-
centa, Nemecka 1,47 percenta 
a Poľska 1,14 percenta. 
   Pozitívnou skutočnosťou je, že sa 
zvyšuje v kraji návštevnosť aj z kra-
jín Ázie a Ameriky. Priemerný po-
čet prenocovaní na jedného náv-
števníka dosiahol 3 noci, pričom 
zahraniční návštevníci prenocovali 

2,5 noci a domáci návštevníci 3 
noci. 
   Podľa kategórie zariadení naj-
viac boli využité hotely a penzió-
ny na 35,2 percenta, z toho hote-
ly ****; na 49,2 percena, hotely 
*** na 41,4 percenta, hotely ** 
na 33,6 percenta a hotely * na 
23,8 percenta.
   Ubytovanie v súkromí bolo využi-
té na 10,4 percenta. 
   Z hľadiska účelu boli z hotelov 
a penziónov najviac využité kúpeľ-
né hotely a to na 65,7 percenta. 
   Z územného hľadiska najvyšší 

Cestovný ruch v Banskobystrickom kraji
v roku 2017

Počet návštevníkov v kraji 
vzrástol o 9,3 percenta

počet ubytovacích zariadení bol 
v okrese Banská Bystrica, ktorý sa 
na úhrne za kraj podieľal 25,2 per-
centami a v okrese Brezno 16,1. 
Ostatné percentuálne rozdelenie 
bolo z iných okresov kraja. 
   V medziročnom porovnaní počet 
ubytovacích kapacít v kraji oproti 
roku 2016 stúpol o osem zariade-
ní a celkový počet návštevníkov, 
ktorí ich využili sa zvýšil o 9,3 per-
centa. Priemerná cena za ubyto-
vanie sa oproti roku 2016 znížila 
o 1,09 eura, hodnota za rok 2017 
bola 22,40 eura/noc/osoba. Prie-
merná cena za ubytovanie v kraji 
bola o 4,16 eura nižšia, ako je slo-
venský priemer.

Okres Brezno

   Ku koncu roka 2017 bolo v okrese 
Brezno 83 ubytovacích zariadení 
a ich služby využilo 83 787 náv-
števníkov. Z počtu ubytovaných 
návštevníkov 85,5 percenta tvorili 

domáci a 14,5 percenta zahraniční 
návštevníci, ktorí do okresu prices-
tovali prevažne z  Českej republiky, 
Maďarska, Nemecka a Poľska. 
   Priemerná cena za jedno preno-
covanie dosiahla v okrese Brezno 
31,13 eura. Počet ubytovacích 
kapacít v okrese oproti roku 2016 
klesol o 3 zariadenia, ale celkový 
počet návštevníkov, ktorí ich vy-
užili sa  zvýšil o 7 448 osôb, čo je 
nárast o 9,8 percenta. Priemerná 
cena za ubytovanie sa medziročne 
znížila o 7,22 eura.

* čitateľská súťaž * čitateľská súťaž * čitateľská súťaž *

Stoosemdesiate výročie našej dychovky
Z archívnych podkladov spracoval
T. Kubej a v sóle známej skladby „Vtedy na 

západe“ sa na trombóne predstavil 
Marián Medveď. Koncert ukončila 
zmes od Johna Kandera „Kabaret“ 
v podaní speváčky Miroslavy Potan-
čokovej. Prekvapením večera bola 
Oslavná – skladba, ktorú nielen na-
písal a venoval, ale aj dirigoval zná-
my hudobný skladateľ Adam Hudec, 
autor Podbrezovskej polky.
   Burácajúci potlesk sprevádzajúci 
jednotlivé skladby presvedčil, že aj 
v dobe, kedy dychová hudba stráca-
la z celoslovenského hľadiska popu-
laritu a dostávala sa do úzadia ako 
prežitok uplynulej doby, v Podbre-
zovej mala pozície, aké jej právom 
patrili. Môžeme konštatovať, že si-
tuácia sa nezmenila ani po desiatich 

rokoch a určite sa mnohí priaznivci 
Dychovej hudby ŽP už teraz tešia na 
pripravovaný tohtoročný slávnostný 
koncert, tentokrát už na počesť 180. 
výročia našej dychovky. 
Otázka č. 16: Ktorý hosť otvoril 
slávnostný koncert na počesť 170. 
výročia vzniku Dychovej hudby?
Správne odpovede posielajte do re-
dakcie Podbrezovan do desiatich dní 
od vydania. Nezabudnite uviesť kon-
takt. Žrebujeme v každom čísle.

Deň zdravia v starom závode.                                                       Foto: I. Kardhordová

Slávnostný koncert na počesť 170. výročia vzniku Dychovej hudby ŽP.                                                            Foto: archív redakcie
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T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Šesť mesiacov v dcérskych spoločnostiach
S profesorom Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc., riaditeľom ŽP VVC, s.r.o.

Ako hodnotíte prvý polrok vo va-
šej spoločnosti?
   - Práve v tomto roku, konkrétne 
1. augusta, si ŽP VVC pripomína 
desať rokov od založenia. Charak-
ter výskumu a vývoja 
má dlhodobejší priebeh, 
takže nie je možné v pr-
vom polroku komplexne 
hodnotiť všetky dosaho-
vané výsledky. V každom 
prípade konštatujeme, 
že sme vstupovali do 
tohto roku s tým, že vý-
sledky všetkých ôsmich-
firemných výskumných 
úloh a štyroch projektov APVV za 
rok 2017 boli úspešne obhájené. 
   Za veľký prínos pokladáme pre-
hĺbenie spolupráce s univerzitami 
a v priebehu januára a februára 
sa uskutočnili odborné semináre, 
na ktorých naši partneri z Fakulty 
výrobných technológií Prešov; z 
Fakulty materiálov, metalurgie a 
recyklácie TU Košice; zo Strojníckej 
fakulty STU Bratislava a z Materiá-
lovo technologickej fakulty Trnava 
predkladali výsledky kooperácie za 
rok 2017. Na týchto seminároch sa 
zúčastňovali aj pracovníci z jednot-

Všetky výskumné úlohy plníme v súlade s plánom

Účastníci Dončovho snemu, tretí zľava je Magister Donč.                                                                                Foto: I. Kardhordová

livých prevádzkární. 
   Obdobne, všetci naši partneri spl-
nili plánované úlohy. Vyzdvihujem, 
že vo februári sme otvorili nové 
spoločné pracovisko vodného mo-
delu SimConT na FMMR TU Košice 
a prednedávnom sme podpísali 

ďalšiu zmluvu o zdru-
žení OPTECHFORM s 
Materiálovo technolo-
gickou fakultouv Trnave. 
Prebehli prípravné prá-
ce a rokovania o vytvo-
rení ďalšieho združenia 
TRIBOTECH s Fakultou 
výrobných technológií 
v Prešove. Z pohľadu 
konkrétnych výsledkov 

a výskumu vyzdvihujeme nové po-
znatky v oblasti textúrnych analýz 
pri štúdiu plastických deformácií 
pri ťahaní presných rúr. Ďalej sú 
to poznatky z optimalizácie proce-
sov ťahania presných rúr u akosti 
E235. V neposlednom rade, vo 
valcovni  rúr pokračovali experi-
mentálne práce pri optimalizácii 
ochladzovania valcov redukovne a 
započali sme experimentálne prá-
ce pri priebežnom meraní teploty 
rúry na ťahovej redukovni. Veľmi 
perspektívne sú práce, ktoré sme 
uskutočnili v úlohe, ktorej cieľom 

je vytvoriť takzvané virtuálne pra-
covisko valcovne rúr, a to od karu-
selovej pece až po výstup valcova-
nej rúry z ťahovej redukovne. Bola 
vybraná príslušná bloková schéma, 
boli určené konkrétne technologic-
ké uzly a spôsob merania prísluš-
ných parametrov a v súčasnosti je 
zabezpečované technické riešenie 
a inštrumentalizácia. Splnili sme 
úlohy aj v spolupráci s oceliarňou, 
rovnako v oblasti analýz obsahu 
železa v troske z EOP.
   Všetky úlohy v 
oblasti modelo-
vania procesov 
pri kryštalizácii  
taveniny v ZPO 
v oblasti termic-
ko-deformačných 
procesov vo val-
covni rúr, ale aj v 
oblasti v napäťovo-deformačných 
stavov pri ťahaní presných rúr, 
boli v prvom polroku splnené. Za 
neúspech môžeme pokladať sku-
točnosť, že z troch projektov APVV, 
v ktorých sme boli ako spolurieši-
telia, bol prijatý iba jeden projekt 
v spolupráci s FMMR TU Košice, 
a to v oblasti, ktorá sa týka opti-
malizácie keramickej výmurovky a 
zvýšenia účinnosti kotlov pri spa-

ľovaní biomasy. Pri polročnej kon-
trolovateľnej etape riešenia našich 
ôsmich firemných výskumných 
úloh sme konštatovali, že všetky 
výskumné úlohy plníme v súlade s 
plánom.
Darí sa vám plniť plány, ktoré ste 
si stanovili na začiatku roka?
   - Tak ako som uviedol, všetky 
výskumné plány, ktoré sú formu-
lované v úlohách, predstavujú istý 
príslušný systém a v mnohých prí-
padoch sa môžu korigovať podľa 

priebežne dosa-
hovaných výsled-
kov. Môžeme však 
konštatovať, že tie 
plány, ktoré sme 
mali, a to hlavne 
preto, že väčšina 
úloh je v treťom 
až štvrtom roku 

riešenia a svojim spôsobom fina-
lizuje zámery týchto riešení, dosa-
hované výsledky sú veľmi nádejné 
a môžeme povedať, že prispievajú 
nielen k poznaniu, ale aj k ich pria-
mej implementácii v podmienkach 
výrobného procesu Železiarní Pod-
brezová.
Čo plánujete v nasledujúcich me-
siacoch?  
   - Druhý polrok bude v zname-

ní finalizácie výsledkov výskumu 
všetkých našich projektov a budú 
pripravované nové projekty na ob-
dobie rokov 2019 až 2022. Máme 
náročné  úlohy pri riešení šiestich 
projektov APVV v kooperácii s naši-
mi partnermi, ale predpokladáme, 
že budú v plnom rozsahu splnené. 
Veľkú aktivitu očakávame v súvis-
losti s pripravovanými výzvami zo 
štrukturálnych fondov. Opätovne 
chceme obnoviť našu účasť na 
troch výzvach, tak, ako sme ich 
predkladali v roku 2016, samozrej-
me, s istou modifikáciou. Termín 
prípravy väčšiny týchto výziev je 
v novembri respektíve decembri, 
takže budeme musieť vyvinúť veľ-
ké úsilie, aby sme ich pripravili tak, 
aby boli úspešné. 
   V neposlednom rade pripomeň-
me, že desať rokov činnosti ŽP VVC 
bude hodnotených na odbornej 
konferencii, ktorá sa uskutoční 4. – 
6. septembra 2018 v hoteli Stupka 
na Táľoch, kde budú prítomní všet-
ci naši partneri, ktorí za desať rokov 
s nami spolupracovali – z univerzít 
a výskumných pracovísk. Bude tam 
realizované aj vlastné hodnotenie 
činnosti ŽP VVC za desať rokov 
a naznačená koncepcia rozvoja na 
najbližšie obdobie.

        Prvý polrok bol 
úspešný. Čakajú 
nás náročné úlohy, 
no predpokladám, 
že budú splnené.

Dobová rekonštrukcia zo štrnásteho storočia
Magister Donč po sedemsto rokoch opäť na hrad Ľupča

(Dokonč. zo str. 1)

začiatku sme sa chceli orientovať 
len na postavu Donča, ale keďže je 
toto obdobie, „čákovské storočie“ 
veľmi frekventované, tak aj náš zá-

ujem sa postupne orientuje aj na 
iné šľachtické rody. Hlavným dvo-
rom je Dončov, ale nachádzajú aj 
dvory Tomáša z Perína či Feliciána 

Zacha. Snažíme sa čo najautentic-
kejšie stvárniť tieto postavy, máme 
o nich všetko naštudované a dr-
žíme sa historických písomností. 
Máme aj vlastné kostýmy, ktoré si 
šijeme väčšinou sami alebo máme 
špecializované krajčírky. Musia mať 
aj materiály typické pre tú dobu 
a samozrejme, vidno aj triedne 
rozdiely. Na takéto snemy chodili 
páni s celou výpravou, mali slúžky, 
kuchárov, pohárnikov, ktorí sa sta-
rali o dolievanie pohárov, ochutná-
vači a tak ďalej. Návštevník také-
hoto podujatia je vlastne súčasťou 
experimentálnej histórie a nie je 
tam väčšia interakcia. Môže navští-
viť napríklad rokovanie pánov, ale 
do deja nesmie zasahovať. Podľa 
mojich skúsenosti to vzbudzuje 
väčší záujem o históriu a ľudia si 

to vedia lepšie predstaviť. Zatiaľ 
máme len štyri či päť vystúpení do 
roka, ale postupne sa to rozbieha, 
čomu sa veľmi teším. Niektoré vy-
stúpenia máme aj v Česku“, priblí-
žil Dávid Gregor, spoluzakladateľ 
Projektu Donč a hlavný predstavi-
teľ Magistra Donča. 
   Okrem politického snemu zasa-
dal na hrade aj Stoličný súd, ktorý 
riešil konkrétny prípad, a to zabitie 
kupca Fridricha z Levoče. Kto ho 
zabil, ako a prečo, však súd nevy-
riešil. 
   Príbeh samotného Donča ale 
snemom neskončil. Zapájal sa do 
viacerých bojov, ktoré boli úspeš-
né a za to si vyslúžil slušný maje-
tok. Po smrti Matúša Čáka sa jeho 
majetok znásobil a získal aj viaceré 
tituly, medzi ktoré patrili aj „dô-
verný“ poradca kráľa. Podporo-
val rozvoj baníctva a rozširovanie 
mestských výsad. V roku 1330 bol 
členom súdneho tribunálu, ktorý 

potrestal Feliciána Zacha, účastní-
ka snemu, do tretieho pokolenia za 
účasť na nevydarenom atentáte na 
kráľa. Jeho život sa stal predlohou 
viacerých diel, no inšpiroval aj Jo-
zefa Cígera-Hronského k napísaniu 
románu Sokoliar Tomáš.
   Viacerí historici sa dokonca dom-
nievali, že táto výnimočná historic-
ká postava bola v Ľupči aj pocho-
vaná. Opak je však pravdou: „Pri 
písaní knihy o hrade Ľupča sme 
zistili, že táto informácia je neprav-
divá. Bol pochovaný v Nemeckej 
Ľupči, dnešnej Partizánskej Ľup-
či. Veľmi sa však tešíme tomu, že 
o akcie podobného druhu je veľký 
záujem. My sme si pre návštev-
níkov pripravili nočné prehliadky 
hradu, kde budú sprievodkyne 
oblečené taktiež v dobovom. Je 
to veľmi príjemné spestrenie a do 
budúcnosti z toho chceme spraviť 
tradíciu“, doplnil kastelán Homola.  
   Snem si na hrad prišla pozrieť 
takmer tisícka návštevníkov.

Účastníkmi snemu boli aj malé deti v sprievode rodičov
Jedlo na sneme bolo pripravované ako kedysi, na ohni za pomoci tradičnej stre-
dovekej výbavy



Pre deti zamestnancov Železiarní 
Podbrezová sú každoročne orga-
nizované letné tábory, pričom po-
núk je tradične viacero. V auguste 
sme navštívili deti v Repišti, ktoré 
si užívali pekné slnečné počasie, 
nádhernú prírodu a zábavné hry. 
Zavítali sme aj na Tále, kde sa deti 
pod vedením trénerov zdokona-
ľovali v golfe. Samozrejme, nikde 
nechýbala zábava a dobrá nálada.

LeTný TáBOR V RePIŠTI
   Chata U daniela sa stala dočasným 
domovom pre deti, ktoré sa rozhod-
li pre letný tábor v Repišti. Príjemné 
prostredie v čarokrásnej prírode 
tu pôsobí priam až rozprávkovým 
dojmom a je ako stvorené na letné 
tábory pre deti. Každý turnus mal 
svoju vlastnú tému a tá počas našej 
návštevy znela: „Ako vychovávať 
rodinných miláčikov.“ Deti si v ima-
ginárnych rodinách skúšali rôzne 

úlohy, či už ako rodičia alebo deti 
a bolo vidieť, že sa s hlavnou témou 
celého tábora dokonale stotožnili. 
   V doplnkovom a večernom prog-
rame čakalo ešte na deti kúpanie v 
termálnych prameňoch v Sklených 
Tepliciach, športové hry na multi-
funkčnom ihrisku, penová párty, 
veľká vodná vojna, V.I.P. tancovač-

ka, táborový oheň s opekaním špe-
káčikov, či obľúbené a dobrodružné 
nočné hry. O zábavu tak bolo určite 
postarané.
Opýtali sme sa detí, čo sa im naj-
viac páči v letnom tábore v Repišti:
ema, 12 rokov
   - Je to tu úplne úžasné. Išla som 
sem už po štvrtýkrát, no doteraz 
som chodila vždy iba v júli. Spozna-
la som tu veľa nových ľudí a našla 
si nových kamarátov. Najviac sa mi 
páči asi vodná vojna. Keďže je väč-
šinou horúco, tak ovlaženie nám 
padne vhod. 
Žofia, 13 rokov
   - Najviac sa mi páči to, že som si 
tu našla nových kamarátov. Páčia sa 
mi aj nočné hry, už sa teším na tú 
dnešnú. Máme tému rodiny, skúša-
me si rôzne úlohy v rodine, učíme 
sa, ako medzi sebou komunikovať 
a je to zábavné.
Adela, 9 rokov
   - V tomto tábore som prvýkrát 
a páči sa mi všetko, je tu nádherné 

prostredie. Niekedy je cez deň dosť 
teplo, ale v lese je príjemne, tam to 
tak necítiť a chodíme sa aj kúpať. 
Som rada, že tu môžem byť.
Jakub, 10 rokov
   - Najviac sa mi páčia nočné hry, 
ale mám rád aj vodné. Pri nočných 
hrách máme rôzne indície, podľa 
ktorých musíme hľadať, alebo hľa-
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noviny@zelpo.sk

Letný tábor v Repišti a denný golfový tábor na Táľoch

Deti si užívajú leto podľa svojho gusta

dajú nás. V tábore sa mi veľmi páči, 
je tu vždy zábava.
Marek, 9 rokov
   - Som tu po druhýkrát. Veľmi sa mi 
tu páči, hlavne chata, kde bývame 
a pekná príroda. Je to dobrý tábor, 
najviac sa mi páčia vodné a nočné 
hry. Aj nám dobre varia, takže som 
spokojný so všetkým.

Denný gOLfOVý 
TáBOR

nA TáĽOCH
   Golfové ihrisko 
na Táľoch bolo tré-
ningovým kempom 
pre mladých golfis-
tov, ktorí s golfom 
buď začínali, alebo 
už mali nejaké zák-
lady a chceli sa v 
tomto športe zlep-
šiť. V päťdňovom 
tábore deti tréno-
vali každý deň od 
pondelka do piatka 
pod vedením skú-
sených trénerov. 
Okrem golfu bol 
pre deti pripravený 
aj doplnkový prog-

ram a hry v hoteli Stupka, vstup 
do wellness centra, tenisové kur-
ty, celodenná strava a pitný režim. 
Celkove bolo naplánovaných päť 
turnusov, my sme sa zúčastnili toho 
posledného, ktorý sa uskutočnil 
zhruba v polovici augusta.

Rozprávali sme sa s deťmi nielen o 
golfe, ale aj o tom, kto ich do tábo-
ra prihlásil, ako im to ide a niektorí 
nám prezradili aj iné športy okrem 
golfu, ktorým sa vo voľnom čase 
venujú.
Rebeka, 11 rokov
   - Som tu už druhý rok a mám to 
tu veľmi rada. Prihlásili ma sem ro-
dičia, pretože vedia, že golf ma veľ-
mi baví. Myslím, že som sa aj opäť 
zlepšila. Chcem určite pokračovať 
v golfe a chcem sa tomu viac veno-
vať.
nela, 8 rokov
   - Prihlásil ma sem tatino, ktorý 
začal hrávať golf, potom začala hrať 
aj mamina a potom aj ja. V tábore 
som prvýkrát, ale už som predtým 
veľakrát hrávala s tatinom. Páči sa 
mi tu a asi mi to už ide aj trochu 
lepšie.

Matúš, 6 rokov
   - Prihlásili ma sem rodičia. Páči 
sa mi tu, máme aj trénerov a je to 
super. Golf som hral už predtým, 
ale niečo som sa naučil aj tu. Baví 
ma to a chcem sa tomu venovať aj 
naďalej. Baví ma ešte bicyklovanie 
a plávanie.
Lucia, 9 rokov
   - Som v tomto golfovom tábore 
druhýkrát. Teraz už hrám trochu 
lepšie. Občas si chodím zahrať aj 
s ocinom, ktorý ma sem aj prihlásil. 
Venujem sa ešte tenisu a plávaniu. 
Zo športov ma najviac baví asi tenis. 
Tamara, 6 rokov
   - Páči sa mi tu a zlepšila som sa. 
Prihlásili ma sem rodičia. Som tu už 
druhýkrát a chodievam hrávať aj s 
rodičmi. Venujem sa ešte plávaniu 
a gymnastike. Golf ma veľmi baví, 
budem ho hrať aj naďalej.
Maxim, 9 rokov
   - V tomto tábore som už druhý-
krát. Prihlásili ma sem rodičia. Hrá-
vam golf aj zo školy, som tu, aby 
som sa zlepšil. Okrem golfu hrávam 
aj futbal, predtým som hrával aj 
šach a chodím plávať. Najviac ma 
baví futbal a golf.

EMA ŽOFIA ADELA JAKUB MAREK

REBEKA NELA MATÚŠ LUCIA TAMARA MAXIM

Veľká táborová rodina v Repišti

Nádejní mladí golfisti v akcii.                                                                                            Foto: I. Kardhordová
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Kúpele DUDInCe (tri až päť nocí)
ponúkajú do 14. decembra 2018 ubytovanie v dvoj-
lôžkových izbách v hoteli Rubín - 48 eur/osoba/noc, 
Minerál - 44 eur/osoba/noc a Smaragd - 48 eur/
osoba/noc. 
   V cene pobytu je zahrnutá polpenzia (raňajky for-
mou bufetových stolov, večera ako výber z menu), 
ubytovanie, lekárska konzultácia, 2x liečebné pro-
cedúry denne, denné využitie vírivého relaxačné-
ho bazéna Wellnea a vonkajšieho bazéna Rubín 
(v sezóne) a 2x hodinová návšteva vitálneho sveta 
Wellnea.

Kúpele RAJeCKÉ TePLICe (tri až päť nocí)
ponúkajú ubytovanie v dvojposteľových izbách do 
20. decembra 2018, s výnimkou sviatkov.
V Malej fatre***, vo Villa flóra*** a  Villa Mar-
gareta*** v cene 67,20 eur/osoba/noc. V cene 
pobytu je zahrnutá polpenzia - raňajky formou bu-
fetových stolov, večera výber z menu, plus možnosť 
diétneho stravovania. 

netradičné dovolenky našich spolupracovníkov

Balkán trip 2018Tohtoročná dovolenka, alebo na-
zvime ju skôr tripom (cestovaním) 
po Balkáne, začala výjazdom z ga-
ráží. Ja a moja manželka Ivka sme 
vyrazili z Valaskej a strýko Vlasťo 
s tetou Aničkou z Brezna. My sme 
mali odchod v skorých ranných ho-
dinách, približne o piatej, s násko-
kom na dvojicu Vlasťo a Anička asi 
dve hodiny. Dôvod je prostý: náš 

povoz je štvorkolesový a ich mašin-
ky sú dvojkolesové, čo v praxi zna-
mená prejazd aj cez zápchy a trochu 
svižnejší, aj keď musím povedať, že 
sme sa všetci snažili držať pravidiel 
cestnej premávky. Výsledok bol 
ten, že sme sa spojili až v Rumun-
sku, v Aiude. 
   Po ceste sme zažili prietrž mračien, 
kde naša plátená strecha jednodu-
cho nestačila, a tak sme sa trochu 
predčasne umyli. V ubytovni už 
vládla pohoda, ktorú ešte zlepšili 
domáci, keď nám doniesli a ponúkli 
ich domáce červené víno z hrozna, 
vypestované hneď vedľa, vo viniči. 
Museli sme uznať kvalitu a priznať 
únavu po 550 kilometroch v kabri-
olete a na motorkách, a tak sme sa 
postupne pobrali do ríše snov. 
   Ráno sme sa dobre najedli, sme-
lo sme naštartovali stroje a hurá 

Dudince, kúpeľný dom Rubín.                                      Foto: F. Hrablay

Stále máte možnosť využiť relaxačné pobyty pre zamestnancov ŽP,
dcérskych spoločností a rodinných príslušníkov za zvýhodnené ceny

   V dvojlôžkových izbách v Aphrodite**** je cena 
89,20 eur/osoba/noc a v Aphrodite Palace**** 
95,20 eur/osoba/noc. V cene pobytu je zahrnutá 
polpenzia (raňajky a večere formou bufetových 
stolov, plus možnosť diétneho stravovania), ubyto-
vanie a procedúry. Pri pobyte na päť nocí  1x perlič-
kový olejový kúpeľ,  2x klasická masáž, 1x aroma-
terapeutická olejová masáž, 1x  podvodná masáž a 
1x reflexná masáž chodidiel. Pri pobyte na tri noci 
– 1x  perličkový olejový kúpeľ, 1x klasická masáž, 
1x aromaterapeutická olejová masáž a 1x reflexná 
masáž chodidiel. 
   Pri pobyte vo Villa Flóra, Villa Margareta a Malá 
Fatra cena zahŕňa aj trojhodinový vstup do Vod-
ného sveta, vrátane vonkajších rímskych kúpeľov, 
podľa počtu nocí, a voľný vstup do fitnes. 
   Pri pobyte v Aphrodite a Aphrodite Palace je vstup 
do Vodného a saunového sveta,  aj do fitnes neob-
medzený. 

Kúpele SLIAČ (tri až päť nocí)
ponúkajú ubytovanie v dvojposte-
ľových izbách v hoteli Palace*** 
do 15. decembra 2018 v cene 37 
eur/osoba/noc. 
   V cene pobytu je ubytovanie, 
zarátaná plná penzia (raňajky for-
mou bufetových stolov, obedy a 
večere servírované, výber zo šty-
roch menu, šalátový bar, nápoj), 
vstupná lekárska konzultácia,  1 
liečebná procedúra denne, päť-
percentná zľava na dokúpenie 
procedúr, voľný vstup do rehabili-
tačného bazéna alebo na termál-
ne kúpalisko.

Kúpele SKLenÉ TePLICe
(tri až päť nocí)

ponúkajú ubytovanie v dvojlôž-
kových izbách v kúpeľnom dome 
Alžbeta, Relax Thermal, Goethe 

a Mateja Bela.  
V KD Alžbeta a Relax Thermal sú pobyty na tri noci 
za 42 eur/osoba/noc a pri pobyte na päť nocí za 39 
eur/osoba/noc. 
V KD goethe a Mateja Bela je ubytovanie na tri 
noci za 45 eur/osoba/noc a na päť nocí za 44 eur/
osoba/noc. 
   V cene je ubytovanie, plná penzia, vstupná le-
kárska prehliadka, zhruba dve liečebné procedúry 
denne, 1x denne hodinový vstup do termálneho 
bazéna, Banský kúpeľ, denné využitie masážno-re-
kondičných strojov a parkovanie grátis.

Kúpele TURČIAnSKe TePLICe
ponúkajú ubytovanie v dvojlôžkových izbách v kú-
peľnom dome Veľká fatra***. V mimosezóne (od 
1. novembra do 23. decembra) je cena pobytu na 
tri noci 45 eur/osoba/noc a na päť nocí 43 eur/oso-
ba/noc. V sezóne (do 31. októbra) je cena pobytu 
na tri noci 48 a na päť nocí 47 eur/osoba/noc. 
V kúpeľnom dome AQUA** v mimosezóne je cena 
pobytu na tri noci 39 eur/osoba/noc a na päť nocí 
38 eur/osoba/noc. V sezóne je cena pobytu na tri 
noci 43 a na päť nocí 42 eur/osoba/noc. V cene je 
zahrnuté ubytovanie, plná penzia (možnosť aj diét-
neho stravovania), vstupná lekárska prehliadka, 2 
liečebné procedúry denne, zadarmo vstup do pla-
veckého 25 metrového bazéna Olympic a fitness. 
Pri piatich prenocovaniach 2x a pri troch 1x  vstup 
do liečebného komplexu SPA&AQUAPARK na 3 ho-
diny a parkovanie grátis.

Kúpele PIeŠŤAnY
pri pobytoch od 2 do 7 nocí, v termíne do 31. de-
cembra 2018,  je cena v DHSR esplanade Krídlo Pa-
lace**** v jednolôžkovej izbe 71 eur/osoba/noc, v 
dvojlôžkovej izbe 60 eur/osoba/noc. 
V Spa Hotel Splendid Krídlo Splendid*** a grand 
je cena za dvojlôžkovú izbu 46 eur/osoba/noc a jed-
nolôžkovú izbu 56 eur/osoba/noc. 
V hoteli Jalta** je cena za dvojlôžkovú izbu 35 eur/
osoba/noc a jednolôžkovú izbu 42 eur/osoba/noc. 

   Ubytovanie je s polpenziou, raňajky formou bu-
fetových stolov, večera formou bufetu (Espladane) 
alebo výberu z denného menu (Jalta, Splendid). 
Cena, okrem stravy a ubytovania, zahŕňa konzul-
táciu s lekárom, 1-2 procedúry za deň (podľa dĺžky 
pobytu).
BOnUS: 
   V DHSR Esplanade Krídlo Palace je voľný vstup do 
vodného a saunového sveta a do Danubius Premier 
Fitness s bazénom, saunami a vodnými bicyklami. 
   V Spa Hotel Splendid Krídlo Splendid*** a Grand 
je voľný vstup do Danubius Premier Fitness. 
   V hoteli Jalta je voľný vstup do fitness centra v Na-
poleon Health Spa.

Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o.
(sedemdňový pobyt za 200 eur)

V cene je zahrnuté ubytovanie na šesť nocí, 24 ho-
dín lekárska služba, polpenzia (možnosť diétneho 
stravovania), vstupná lekárska prehliadka, závereč-
ná lekárska správa a procedúry: 2x vírivé kúpele, 2x 
morský kúpeľ, 2x inhalácie, 3x dýchacie cvičenie v 
Belianskej jaskyni, 2x liečebná telesná výchova a 
dychová gymnastika, 5x relaxačný bazén, 2x sau-
na a 2x klasická masáž. V ponuke je tiež výhodný 
exkluzívny skipass v lyžiarskom stredisku Stredni-
ca – Ždiar za 14 eur/deň s možnosťou zapožičania 
lyžiarskej výstroje. Počas pobytu máte k dispozícii 
neobmedzený vstup do telocvične, multifunkčného 
ihriska a zapožičanie športového náradia. Nástup 
na pobyt je možný v nedeľu.

exkluzívna ponuka
(sedemdňový pobyt za 200 eur s plnou penziou)
V cene je ďalej zahrnuté: lekárska služba 24 hodín, 
vstupná lekárska prehliadka, záverečná lekárska sprá-
va a procedúry: 2x vírivé kúpele, 2x morský kúpeľ, 4x 
inhalácie, 3x dýchacie cvičenie v Belianskej jaskyni, 
4x liečebná telesná výchova a dychová gymnastika, 
5x relaxačný bazén, 2x sauna a 2x klasická masáž. 
Denne je k dispozícii individuálna terénna liečba v 
prírode, neobmedzený vstup do telocvične, multi-
funkčného ihriska a zapožičanie športového náradia.

do hôr. Náš cieľ bol prejsť najvyšší 
prechod Romanie – Transalpinu. Je 
to 148 kilometrov dlhá štátna cesta 
v Rumunsku, ktorá sa nachádza v 
pohorí Munții Parâng v južných Kar-
patoch. Je to najvyššie položená a 
jedna z najzaujímavejších ciest v kra-

jine. Začína v obci 
Ciocadia, vedie 
cez mesto Novaci 
a končí v meste 
Sebeș. Najvyš-
ší bod cesty – 2 
145 m n. m. sa 
nachádza na hor-
skom priesmyku 
Urdele. Za týmto 
prechodom sme 
našli útočisko v 
meste/obci Mu-

setesti v skromnom penzióne. Prežili 
sme tu rušnú noc, vietor fúkal o sto 
šesť, no pri spomienke na chutnú 
večeru a pohostenie od príjemných 
domácich, sme to zvládli.
   Po tejto búrlivej noci sme mali v 
pláne dostať sa do Srbska, čo sa aj 
podarilo. Cesta bola opäť krásne 
kľukatá, lemovaná bralami a po-
hľadmi na Dunaj. Nebol by som 
povedal, že raz vyslovím: „Ej Dunaj, 
Dunaj pekná to rieka“. Po úspešnom 
ubytovaní pri tejto rieke, sme si dali 
večernú prechádzku, ľahkú večeru a 
uložili sa na spánok. 
   Ráno sme sa pobalili, naložili a 
smerovali sme do Čiernej Hory – 
Montenegra cez Bosnu a Herce-
govinu, v ktorej nás potešili ceny a 
tankovali sme, čo to šlo, aj pomimo. 
Pekné pohľady, slušné cesty a vôňa 
lesov nás sprevádzali až k hranič-

nému prechodu s Čiernou Horou. 
Úprimne povedané, bolo potrebné 
prejaviť vlastnosť zvanú trpezlivosť, 
pretože colníci si robili, čo chceli a 
mali času na rozdávanie. Po hodine 
čakania sme prekonali túto „mini 
skúšku nervov“ v rozhorúčenom 
cabriu, dvoch moto a zrazu sme sa 
ocitli v Čiernej Hore, medzinárodne 
nazývanou Montenegro. Nádherné 
cesty, tunely vysekané cez skaly a 
popritom kaňon rieky Piva. Táto rie-
ka nemala farbu a ani chuť ako pivo, 
takže neviem podľa čoho ten názov. 
Prišli sme do mestečka Plužine, kto-
ré sa tu velebí v tejto krásnej príro-
de. Spali sme v moderných bunga-
lovoch, plne vybavených s klímou, 
takže o dobrý spánok nebola núdza. 
Na druhý deň sme vyrazili s miestom 
určenia v Durmitorskom národnom 
parku do Žabljaku. Musím uznať, 
krásny zážitok, jedna z najkrajších 
ciest, ktoré som zatiaľ prešiel. Idete 
akoby krátkymi jaskyňami, v tme, 
samozrejme svietili sme si sami, no 
nečakajte tu umelé osvetlenie. Tie 
dychberúce pohľady, serpentíny, no 
jedným slovom paráda! 
   Celá cesta, až po Žabljak nemala 
chybu, možno iba tú, prejsť to aspoň 
10-krát hore dolu. V Žabljaku, mes-
te ktoré je začlenené do Národné-
ho parku Durmitor, nám naše plány 
narušilo počasie. Z 28 až 30 stupňov 
Celzia teplota klesla na 7 až 12 a celý 
čas (tri dni a tri noci) nám pršalo. Po-
darilo sa nám splaviť rieku Tara, kto-
rá je v druhom najhlbšom kaňone 
na svete, hneď po Grand Canyone v 
Amerike.
   Ešte sme stihli zipline. V skratke 

idete dolu sediaci ako v padáku, za-
vesený na lane vo výške sto metrov 
nad touto riekou. Je to krátka zá-
bavka, avšak strýko to naplánoval a 
zvyčajne vie, čo robí, tak sme sa na 
to dali.
   Po týždňovom putovaní sa naše 
cesty rozdelili, strýkovci sa pobrali 
do Albánska a my k moru v Čiernej 
Hore do mesta Sutomore. Prežili 

sme tam päť nocí, pobehali skoro 
celé pobrežie s návštevou mesta, 
ktoré je v Unesco a volá sa Kotor. 
Dva týždne cestovania a nám zostala 
už len cesta domov, navštíviť kama-
rátov a za nami 3200 kilometrov, ve-
selých i napínavých.
   Všetkým môžem tieto možno me-
nej známe krajiny len odporučiť, 
prekvapia vás krásnymi pohľadmi, 
chutným jedlom a priaznivými cena-
mi. Prajem pekný slnečný záver leta 
všetkým čitateľom.

Splav rieky Tara

Krajličina plaža

Plužine a naše dopravné prostriedky
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Jedálny lístok
27. 8. – 2. 9. 2018

Jedálny lístok
3. – 9. 9. 2018

Z podkladov Ing. V. Kortána
spracovala P. Motyčková

V predchádzajúcom čísle sme 
vám v rámci letnej edície tipov na 
výlety pripomenuli Jaseniansku 
kaskádu, ktorá nám „leží“ priamo 
„pod nosom“. V tomto čísle priblí-
žime opäť o čosi viac z jej histórie 
a dozviete sa aj pár zaujímavostí, 
o ktorých ste možno (ne)vedeli. 

KORDíKOVA ŠMYKňA
   Ďalšou technickou pamiatkou je 
stavba pochádzajúca z druhej po-
lovice 18. storočia, ktorú postavil 
kováčsky majster Kordík. Využí-
vaná bola jeho potomkami až do 
roku 1948 a využívala prepadovú 
vodu z Obecného mlyna. Vodné 
koleso so spodným náhonom malo 
v hriadeli osadené kolmé trámiky 
(kríže), ktoré pri otáčaní dvíhali 
chvostový hámor a zároveň pohá-
ňali dúchacie mechy, kováčsku vŕ-
tačku a brúsku.
   Dodnes ju nájdete stáť na jej pô-
vodnom mieste v zachovalom sta-
ve, no už bez vybavenia. Kováčsku 
vŕtačku, pôvodnú nákovu a časť 
ručných náradí nájdete v rodnom 
dome u Kordíkov a ostatný depozi-
tár sa nachádza v múzeu. 

PíLA JASenIe
   V 17. až 19. storočí tu bol želez-
ný hámor, patriaci banskej komore 
a neskôr Hrončianskemu kom-
plexu. V 1860 tu boli postavené 

pudlovacie a zváracie pece, ktoré 
fungovali na vodný pohon. V roku 
1881, vzhľadom na technologické 
podmienky, nebola výroba efek-
tívna a erár bol zatvorený. Neskôr 
bola píla prebudovaná na skláreň, 
ktorá ale časom takisto zanik-
la a po druhej svetovej vojne sa 
tam vyrábali montované zrubové 
domy. Začiatkom 21. storočia bola 
píla odpredaná. 

MLYn U ČIPKOV
   Známy aj ako „Horný mlyn“ pat-
ril pod cirkevnú správu a z jeho 
výnosov bola financovaná škola, 
založená v roku 1673. Neskôr sa 
majiteľom stal Július Čipka, ktorý 
ho zmodernizoval do súčasnej po-
doby. Plne sa zachovalo palečné 
koleso, rozvodová prevodovka a 
transmisia. 
   Jeho činnosť však bola ukončená, 
nakoľko bola voda z Jasenice stiah-
nutá do podzemného privádzača 
pre hydrocentrálu Dubová a náhon 
bol zasypaný. Stále však môžete 
obdivovať pôvodné technické vy-
bavenie. 

Pondelok
Polievky: držková, francúzska, pe-
čivo.
● Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, uhorka ● Kura-
cie prsia na smotane s hlivami, ces-
tovina ● Údené mäso, hrachová 
kaša, chlieb, uhorka ● Šalát mrk-
vový s marhuľami ● Dusená zeleni-
na, volské oko ● Rezancový nákyp 
s tvarohom a jahodami ● Bageta 
syrová ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: slepačia, tekvicová, peči-
vo.
● Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Hovädzí guláš 
mexický, ryža, šalát ● Vyprážaná 
treska plnená brokolicou a syrom, 
zemiaky, šalát ● Študentský šalát, 
pečivo ● Kuracie rezančeky, zelená 
fazuľka s baby mrkvou ● Zemiako-
vé knedličky s nutelou, maková po-
sýpka ● Bageta moravská ● Mlieč-
ny balíček.

Streda
Polievky: oravská fazuľová, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky ● 
Bravčový rezeň na rasci, slovenská 
ryža, šalát.

Štvrtok
Polievky: kapustová s klobásou, 
roľnícka, pečivo.
● Morčacie prsia prírodné, zeleni-
nová ryža, cvikla ● Hovädzie du-
sené, kôprová omáčka, knedľa ● 
Zemiakovo-bryndzové pirohy so 
slaninou ● Bretónsky šalát, pečivo 
● Plnené kelové listy zeleninou, 
mrkvový šalát ● Škoricové osie 
hniezda, kakao ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: slovenská hubová, frank-
furtská, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, ze-
miaky, šalát ● Hovädzie mäso ná-
mornícke, tarhoňa, uhorka ● Res-
tovaná kačacia pečeň, hrášková 
ryža, cvikla ● Horehronský syrový 
šalát, pečivo ● Špenátové halušky 
s tvarohom, zakysanka ● Pečené 
buchty so slivkovým lekvárom, ka-
kao ● Bageta Gurmán ● Ovocný 
balíček.

Sobota
Polievka: paradajková, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, kned-
ľa ● Plnený bravčový závitok, ryža, 
šalát.

nedeľa
Polievka: zeleninová, pečivo.
● Perkelt z morčacieho mäsa, ces-
tovina ● Vyprážaný syr so šunkou, 
zemiaky, tatárska omáčka.

Pondelok
Polievky: mexická, krupicová so ze-
leninou, pečivo.
● Bravčové stehno na smotane, 
knedľa ● Hovädzia roštenka cigán-
ska, ryža, uhorka ● Vyprážaný kar-
fiol, zemiaky, tatárska omáčka ● 
Mexický šalát, pečivo ● Ohnivé ku-
racie stehno orientálne, zeleninová 
obloha ● Lievance s džemom ● Ba-
geta s pikantným mäsom ● Mliečny 
balíček.

Utorok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
mrkvová s pórom, pečivo.
● Jelenie ragú s brusnicami, cesto-
vina ● Husárska roláda, zemiaky, 
šalát ● Kuracie stehno so zeleni-
nou, špenátové rezance ● Lahôdko-
vý šalát, pečivo ● Pečené zemiaky 
s paradajkovou omáčkou ● Šúľance 
s makom ● Bageta Gurmán ● Ovoc-
ný balíček.

Streda
Polievky: morčacia, karfiolová, pe-
čivo.
● Kuracie prsia na lesných hríboch, 
ryža, šalát ● Bravčový guláš sege-
dínsky, knedľa ● Štefanská seka-
ná pečienka, zemiakový prívarok, 
chlieb ● Ružový cestovinový šalát 
s tuniakom ● Zapekaná brokolica s 
tofu ● Hanácke koláče, kakao ● Ba-
geta syrová ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: údeninová, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, zemia-
kový šalát s majonézou ● Pečené 
kuracie stehno, tarhoňa, kompót ● 
Baraní guláš, halušky ● Šalát zo su-
rovej zeleniny s jogurtom, pečivo ● 
Ryžový nákyp ● Škvarkové pagáče ● 
Bageta moravská ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
prešporská, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa 
● Morčacie prsia plnené špenátom 
a syrom, ryža, šalát ● Važecká po-
chúťka, zemiakové placky ● Paríž-
sky šalát, pečivo ● Losos na mas-
le, dusená zelenina ● Maxi buchta 
s orechovo-višňovou plnkou, vanil-
kový krém ● Bageta s kuracím mä-
som ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: krúpková, pečivo.
● Hovädzia pečienka milánska, 
cestovina ● Pečená krkovička na 
cesnaku, zemiaky, cvikla ● Bageta 
s pikantným mäsom.

nedeľa
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Bravčové mäso Chilli con Carne, 
ryža, šalát ● Pečené morčacie steh-
no, červená kapusta, knedľa ● Ba-
geta Gurmán.

Poklady Jasenianskej kaskády
DOLný MLYn 

   Mlyn u Sedílekov takisto patril 
pod farskú správu. Zariadenie bolo 
tvorené obilným mlynom, vodo-
rovnými mlynskými kameňmi, 
umiestnenými v drevenom lube, a 
mlynicou v tradičnom slovenskom 
zložení. Silná konkurencia mo-
dernizovaných mlynov a prístup 

k nemu viedli k jeho odstaveniu 
pravdepodobne už v štyridsiatych 
rokoch devätnásteho storočia. 
Technické vybavenie sa nezacho-
valo, no jeho pôvodný náhon je 
stále viditeľný. 

PíLA U KARAMAnOV
   Pôvod a história nie je známa. 
Vieme, že fungovala do päťdesia-

tych rokov devätnásteho storočia 
a pomocou francisovej pomalo-
bežnej turbíny s mokrou savkou 
využívala vodu z Jasenice. Podú-
rovňová transmisia poháňala dva 
gátre, šindľovačku, hobľovačku a 
cirkulár. Vyrábala elektrický prúd s 
napätím 110 voltov, ktorú dodával 
po vlastnej elektro rozvodnej sieti 

okolitým domácnostiam. Činnosť 
bola ukončená z rovnakých dôvo-
dov, ako pri Mlyne u Čipkov. 
   Jasenianska kaskáda, najrozsiah-
lejšia a najvýznamnejšia technická 
pamiatka na Slovensku, má určite 
čo ponúknuť. Niektoré pamiatky 
tu stoja stovky rokov a predsa sa z 
nich čo-to zachovalo. 
   Hydrocentrálu v Jasení dokon-

ca nezničili ani zásahy Nemcov a 
strely na kvalitnom betóne takmer 
nezanechali ani stopy, kiežby aj. 
Vodojem musel byť postavený tak, 
aby udržal približne deväť tisíc ku-
bíkov vody.

nIeLen ZLATO,
ALe AJ PIVO 

   V okolí Jasenia a Predajnej sa 
neťažilo len zlato. V 
Predajnej bol na kon-
ci Farskej ulici v roku 
1800 vybudovaný 
pivovar. Na varenie 
sa používal jačmeň, 
chmeľ a jedľové vý-
honky, ktoré pestovali 
v lokalite Chmelinec 
priamo v chotári Pre-
dajnej. V roku 1875 
ho zachvátil požiar, 
ale jeho prevádzku 
sa opäť podarilo ob-
noviť. Pivo sa odvá-
žalo do Banskej Bys-
trice, okolitých obcí 
a samozrejme, aj do 
tamojších krčiem. 
Dokopy zásoboval je-

denásť pohostinstiev. 
   Súčasťou pivovaru bola aj obyt-
ná časť, kde býval sládok so svojou 
rodinou. 
   Zanikol na konci devätnásteho 
storočia a zachovanú sú z neho len 
zrúcaniny a časť sladovne. Naopak, 
obytná časť je využívaná na býva-
nie dodnes.

Pozostatok tranzmisie, ktorý postupne pohlcuje príroda.            Zdroj: V. Kortán

Zachované vybavenie v Mlyne u Čipkov

Nákres Píly Jasenie
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Bystrík Vadovič

Spomienky

V termíne 5. – 11. augusta sa v čes-
kom meste Přerov konal kolkársky 
kemp mládeže. Štyridsaťdva účast-
níkov zo šiestich štátov (Slovensko, 
Česko, Poľsko, Srbsko, Slovinsko 
a nemecko) bolo rozdelených do 
siedmich skupín po šiestich hráčov. 
Každá skupina mala svojho trénera a 
kapitána. Medzinárodnému kempu 
šéfovali Miloš Ponjavič (tréner ŠK Že-
leziarne Podbrezová) a Jiří Jančálek.
   Počas celého kempu sa hrali rôzne 
kolkárske disciplíny 2 x 120 hz, tan-
dem mixy 2 x 30 hz, šprinty 2 x 20 hz 
a kolkársky test na 60 hodov. V prog-
rame boli aj loptové hry, strečingové 
cvičenia, test v behu na 1600 metrov 
a konala sa aj hodina teórie kolkov. 

„Odišiel si, v srdci bolesť zanechal, tak rýchlo a bez rozlúčky, to 
nik nečakal. Slza nám steká po líci, zabudnúť sa nedá, aj keď 
hľadíš na nás z neba.“ 
Dňa 16. augusta uplynuli dva roky odvtedy, ako nás navždy 
opustil 

Ján KOCHAn z gašparova.
S úctou naňho spomínajú manželka Margita,

synovia s rodinami a ostatní príbuzní
...

„Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko, 
čo si mal rád. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri pla-
meni sviečok na teba myslíme. Osud ti nedoprial s nami dlhšie 
byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť.“ 
Dňa 27. augusta si so smútkom v srdci pripomenieme prvé vý-
ročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka 

Jaroslava gRACU z Hornej Lehoty.
S veľkou láskou na teba spomíname

...
„Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach ostaneš 
stále s nami.“
Dňa 29. augusta uplynie dvanásť rokov odvtedy, ako nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec 

Jozef gBÚR z Podbrezovej.
S úctou a láskou spomína manželka a synovia s rodinami

Medzinárodný kolkársky kemp mládeže

Účastníci medzinárodného kolkárskeho kempu v českom Přerove

Náš klub reprezentovali Andrej Bal-
co, Filip Bánik, Zuzana Lopušná, Naďa 
Poliaková, Daniela Mócová a tréner 
Bystrík Vadovič.
   V súťaži šprint získala Naďa Polia-
ková 2. miesto, keď až vo finále našla 
premožiteľku – Česku Kristýnu Košu-
ličovú.
Výsledky šprintu dievčatá:
1. Kristýna Košuličová (CZE), 2. Naďa 
Poliaková (SVK), 3. Tereza Nováková 
(CZE) a Nicola Kobiór (POL).
   Vo finále chlapcov na 120 hz obsa-
dil 4. miesto Filip Bánik výkonom 570 
bodov (na tretie miesto mu chýbalo 5 
bodov) a na 18. mieste skončil Andrej 
Balco 452 bodov.
Výsledky finále chlapci na 120 hz: 
1. Gal Oblak Rijavec (SLO) 585 bodov, 

2. Ondřej Stránsky (CZE) 580 bodov, 
3. Gabor Kurcinak (SRB) 575 bodov.
   Vo finále dievčat získala bronz naša 
hráčka Daniela Mócová výkonom 554 
bodov, 9. miesto obsadila Naďa Polia-
ková (513 bodov) a 11. miesto Zuzana 
Lopušná výkonom 497 bodov.
Výsledky finále dievčatá na 120 hz: 
1. Ema Baša (SLO) 557 bodov, 2. Nico-
la Kobiór (POL) 555 bodov, 3. Daniela 
Mócová (SVK) 554 bodov.
   Hrala sa aj súťaž v kombinácii, kde 
sa počítali dva výkony na 120hz. Prvý 
štart bol v stredu a finálové kolo sa 
hralo v piatok. V tejto súťaži nás milo 
prekvapila naša hráčka Daniela Mó-
cová, ktorá sa stala víťazkou kombi-
nácie.
Výsledky kombinácie dievčatá 2 x 

120 hz:
1. Daniela Mócová (SVK) 1126, 2. 
Nicola Kobiór (POL) 1116, 3. Jelena 
Barac (SRB) 1115, 11. Naďa Poliaková 
(SVK) 1028, 16. Zuzana Lopušná (SVK) 
964.
Výsledky kombinácie chlapci 2 x 120 
hz:
1. Gabor Kurcinak (SRB) 1172, 2. Gal 
Oblak Rijavec (SLO) 1160, 3. Ilija Jev-
removič (SRB) 1119, 6. Filip Bánik 
(SVK) 1109, 18. Andrej Balco (SVK) 
983.
   Ešte jednu medailu pre náš klub vy-
bojoval v behu na 1600 metrov Filip 
Bánik, keď časom 5 minút a 55 se-

kúnd získal bronz.
Výsledky behu na 1600 m chlapci:
1. Bogdan Trailovič (SRB) 5:53, 2. On-
dřej Černý (CZE) 5:54, 3. Filip  Bánik 
(SVK) 5:55.
   Naši hráči vybojovali celkovo štyri 
medaily: zlatú a bronzovú získala Da-
niela Mócová, striebornú Naďa Polia-
ková a bronzovú Filip Bánik.

Predám 2- izbový byt na Kolkárni v 
Podbrezovej (TOB), murovaný, zatep-
lený s loggiou. Cena dohodou. Volať 
po 17. hod. na t. č. 0907879751.
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Z podkladov zpfutbal.sk
spracoval T. Kubej

fK Senica – fK Železiarne Podbrezová
1:1 (0:0)

Peter Kazár

Podbrezovskí biatlonisti sa na Majstrovstvách SR v letnom biatlone na ko-
lieskových lyžiach ukázali vo výbornom svetle. Preteky sa konali v areáli v 
Osrblí a pre juniorov boli zároveň aj nominačnými pretekmi na blížiace sa 
Majstrovstvá sveta v českom novom Meste na Morave. 
   Výborné výkony podali viacerí naši športovci. V mladšom doraste zvíťazila 
Ema Kapustová a Adam Koštial v obidvoch disciplínach, a to v rýchlostných 
pretekoch, a aj v pretekoch s hromadným štartom. Na stupne víťazov sa v 
mladšom doraste postavila aj Anežka Smarkoňová, ktorá obsadila 3. a 2. 
miesto a Radovan Floch, ktorý obsadil 3. miesto. Staršie dorastenky, sestry 
Mária a Zuzana Remeňové, sa o dve víťazstvá rozdelili medzi sebou a na rov-
nakej trati výsledným časom zvíťazili aj medzi juniorkami. 
   Okrem šiestich majstrovských titulov sme v Osrblí získali aj ďalšie dve mies-
tenky na MS v letnom biatlone. V termíne 21. až 26. augusta nás budú v 
osemčlennej juniorskej výprave zastupovať až štyria športovci: Mária Reme-
ňová, Zuzana Remeňová, Tomáš Sklenárik a Lukáš Ottinger. Poslední dvaja 
menovaní boli v čase nominačných pretekov v Osrblí vo výberovom medzi-
národnom tréningovom tábore v slovinskej Pokljuke na základe svojich do-
siahnutých výsledkov, pričom nominovaní na MS v letnom biatlone boli z 
tohto dôvodu automaticky. S potešením tak môžeme konštatovať, že výkon-
nosť športovcov rastie a plníme všetky stanovené ciele. 

Výsledkový servis:
Dorastenky 16-17 r.: E. Kapustová 1. a 1. miesto, A. Smarkoňová 3. a 2. mies-
to; Dorastenci 16-17 r.: A. Koštial 1. a 1. miesto, R. Floch 3. a 4. miesto;, F. 
Bury 4. a 5. miesto; Dorastenky 18-19 r.: M. Remeňová 1. a 2. miesto, Z. 
Remeňová 3. a 1. miesto.

Po remíze v Senici jasné domáce víťazstvo

Góly: 62. Castaneda – 68. Leško.
   Štvrté kolo Fortuna ligy bolo na 
programe 11. augusta a naši futba-
listi cestovali do Senice. V prvom 
dejstve sa obaja súperi zamerali naj-
mä na obranu a strely do priestoru 
brány na oboch stranách sa diváci 
nedočkali. V 3. minúte domáci Tešija 
napriahol spoza šestnástky, no mie-
ril mimo. Aktívny bol aj náš Leško, 
ktorý sa dostal do niekoľkých zakon-
čení, v koncovke však nebol presný. 
Najväčšiu príležitosť mu ponúkol 
výborným vysunutím Sedláček, keď 
ľavačkou Leško zakončil vedľa žrde 
domácich. Domáci si v závere polča-
su vypracovali sériu rohových kopov, 
ale obrana hostí nepripustila žiadnu 
výraznú šancu. V druhom polčase 
boli obaja súperi aktívnejší, čo sa 
prejavilo aj na viacerých ohroze-
niach brankárov. Skóre zápasu otvo-
ril v 62. minúte domáci Castaneda, 
keď po rýchlom protiútoku zasekol 
Barana a prekonal Kuciaka. Násled-
ne mohol vyrovnať Leško, po výbor-
nej hre Njireho sa dostal k strele, 
ktorú zblokovala domáca obranca. 
V 68. minúte razantne odcentroval 

sprava Seldáček a nekrytý Leško 
vyrovnal. Do konca zápasu sa obe 
mužstvá snažili remízový výsledok 
zmeniť, ale gól už nedosiahli.
Marek fabuľa, tréner Podbrezovej: 
„Tento zápas nás prekvapil v tom, že 
náš najväčší nepriateľ boli naše hla-
vy, pretože sme nedokázali pracovať 
s informáciou, kde sme dominant-
ní. Táto informácia nám bola skôr 
na príťaž ako na to, aby sme hernú 
prevahu zúročili. Súper dal z brejku 
gól a nás vyhodil z výhybky. Trvalo 
nám nejaký čas, aby sme sa dostali 
naspäť do tempa. Záver zápasu bol 
hektický. Sme nakoniec radi, že zo 
zápasu odchádzame s remízou a zís-
kali sme cenný bod. Senica bude kaž-
dým zápasom nepríjemnejšia, oveľa 
kompaktnejšia a preto som rád že, 
nakoniec máme aspoň ten bod.“
fK Senica: Taborda – Herrera (71. 
Solano), Otrísal, Dias, Kotula – Ze-
zinho, Asmah, Tešija (81. Celis) – Ni-
rennold – Castaneda, Azankpoä.
fK Železiarne Podbrezová: Kuciak 
– Magda, Baran, Bartoš, Turňa – 
Sedláček, Obročník – Viazanko (90. 
Krivák), Leško, Bernadina (64. Njire) 
– Więzik (71. Mikuš).

Góly: 14. a 70. Viazanko, 54. Brezna-
nik.
   V piatom kole sme privítali na do-
mácom trávniku futbalistov FC ViOn 
Zlaté Moravce-Vráble. Začali sme 
ofenzívne, vidieť bolo najmä Viazan-
ka a Breznanika, ktorých zásoboval 
presnými prihrávkami Njire. Prvá šan-
ca prišla v 10. minúte, keď Viazanko 
našiel v šestnástke Mikuša a jeho 
zakončenie šlo tesne mimo brány. 
O štyri minúty neskôr otvoril skóre 
zápasu Viazanko, výbornú prihráv-
ku Njireho zakončil sprava presnou 
krížnou strelou k vzdialenejšej žrdi. 
V 21. minúte unikol po kraji domáci 
Magda, no na jeho prihrávku popred 
bránu Breznanik nedosiahol. O pár 
minút neskôr Orávik našiel výborným 
centrom pred bránou domácich Di-
mitrijeviča, ale ten v stopercentnej 
situácii netrafil bránu. Dimitrijevič 
mal na kopačke aj ďalší gól, keď pálil z 

Za účasti ôsmich družstiev sa usku-
točnil v Podbrezovej už 12. ročník 
medzinárodného turnaja v kolkoch 
pod názvom ŽP Cup 2018. na drá-
hach sa predstavili dve domáce 
družstvá ŠK Železiarne Podbrezová 
„A“ a „B“, bosniacky Borac Banja 
Luka, macedónsky Makpetrol Skop-
je, maďarské družstvá Szegedi Te a 
Répcelaki Se, chorvátske družstvo 
KK Plitvice a Výber kvalifikácie zlo-
žený z najlepších hráčov predturna-
ja ŽP Cupu.
   Z víťazstva v družstvách sa opäť po 
roku tešilo domáce družstvo ŠK Že-
leziarne Podbrezová, pred dvojicou 
maďarských družstiev Szegedi TE a 
Répcelaki SE.
Poradie družstiev: 1. ŠK Železiarne 
Podbrezová „A“ 3867, 2. Szegedi 
TE 3820, 3. Répcelaki SE 3665, 4. 
Výber kvalifikácie 3643, 5. KK Mak-
petrol Skopje 3610, 6. ŠK Železiarne 
Podbrezová „B“ 3445, 7. KK Plitvice 
3275, 8. Borac Banja Luka 3260.
   V kvalifikácií do nedeľného 12-člen-

fK Železiarne Podbrezová – fC ViOn Zlaté Mo-
ravce-Vráble 3:0 (1:0)

voleja, ale úspešne zasiahol náš bran-
kár Kuciak. Hostia vstúpili do druhého 
polčasu so snahou zvrátiť skóre zápa-
su, no obrana domácich pracovala 
bezchybne. V 54. minúte vybojoval 
loptu na pravej strane Viazanko a 
jeho presnú prihrávku premenil na 
ďalší gól Breznanik. Na konečných 
3:0 zavŕšil svoj výborný výkon kapi-
tán Viazanko, keď sa po chybe obrany 
hostí sám rútil na brankára Krnáča a 
profesorsky zakončil.
   Marek fabuľa, tréner Podbrezovej: 
„Veľmi dobre nám fungovala ofenzí-
va, ale iba prvých dvadsaťpäť minút. 
Dali sme gól a mohli sme pridať aj 
ďalšie. Potom prevzal iniciatívu súper 
a bol veľmi nepríjemný. V tom čase 
sme mali aj šťastie a vďaka výbor-
nému Kuciakovi sme neinkasovali. V 
druhom polčase defenzíva pracovala 
na jednotku, až na jednu nevyužitú 
šancu Ďubeka. V ofenzíve to už fun-

govalo dobre, mali sme príležitosti 
a ďalšie dve sme aj využili. Nebol to 
však jednoduchý zápas. Súper bol 
nepríjemný, má svoju kvalitu a tieto 
tri body sa nerodili ľahko. Žiaľ Leško 
nemohol nastúpiť pre vysoké teploty.“
   Miroslav Viazanko, autor dvoch 
gólov Podbrezovej: „Som veľmi spo-
kojný. V prvom rade ma teší víťazstvo, 
získali sme dôležité tri body. Verím, že 
budeme v týchto výhrach pokračovať. 
Som rád, že som k tejto prispel dvo-
ma gólmi, ale predovšetkým ma teší, 
že sme neinkasovali, lebo defenzíva 
je pre nás prvoradá. Pozitívom je, že 
sme dali až tri góly. Boli sme efektívni, 
využili sme naskytnuté príležitosti.“
fK Železiarne Podbrezová: Kuciak – 
Magda, Baran, Bartoš, Turňa – Sedlá-
ček, Obročník (73. Krivák) – Viazanko 
(87. Bernadina), Breznanik, Mikuš – 
Njire (62. Wiezik).
fC ViOn Zlaté Moravce-Vráble: Krnáč 
– Čögley, Udeh (79. Chren), Banovič, 
Dimitrijevič – Paixao da Silva, Duga 
(61. Urgela), Richtárech (46. Casado), 
Orávik – Ďubek – Brašeň.

Šesť majstrovských
titulov v letnom biatlone

Miroslav Viazanko v zápase proti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble bol pri všetkých góloch Podbrezovej.         Foto: I. Kardhordová

Zostava našich biatlonistov. Zľava: F. Bury, M. Remeňová, A. Smarkoňová, tréner 
P. Kazár, Z. Remeňová, E. Kapustová, A. Koštial a R. Floch

Vilmoš Zavarko opäť potvrdil svoje 
kvality.                Foto: I. Kardhordová

Medzinárodný kolkársky turnaj v réžií domácich
Martin Kozák ného finále sa podarilo kvalifikovať 

trom domácim kolkárom, ktorí ob-
sadili aj prvé tri miesta v kvalifikácii.
Vilmoš Zavarko zvalil 691 kolkov, Erik 
Kuna 685 a Daniel Tepša 684 kolkov.
Šesťsto bodovú hranicu z domácich 
kolkárov prekonali ešte Martin Kozák 
(624 bodov), Bystrík Vadovič (616 bo-
dov), Peter Nemček (610 bodov), To-
máš Pašiak (607 bodov) a Milan Tom-
ka (601 bodov). Ani jednému z nich sa 
však nepodarilo prebojovať do finále.
Výsledky finále (2x120 hz): 1. Vilmoš 
Zavarko 1436 bodov, 2. Erik Kuna 
1357 bodov, 3. Daniel Tepša 1343 
bodov, 4. Zsombor Zapletán 1320 
bodov, 5. Sašo Trpkovski 1313 bo-
dov, 6. Radovan Vlajkov 1313 bodov, 
7. Jánoš Brancsek 1305 bodov, 8. Ti-
bor Szél 1302 bodov, 9. Levente Ka-
kuk 1302 bodov, 10. Adrijan Lonča-
revič 1299 bodov, 11. Ivan Čech 1274 
bodov, 12. Jovan Čalič 1252 bodov.
Výsledky Superfinále – najlepší 
štyria hráči: 1. Vilmoš Zavarko 705 
bodov, 2. Daniel Tepša 689 bodov, 
3. Erik Kuna 669 bodov, 4. Zsombor 

Zapletán 629 bodov.
   Podbrezová tak okrem víťazstva v 
družstvách obsadila aj prvé tri mies-
ta v súťaži jednotlivcov. Ozdobou 
turnaja boli dva rekordy Vilmoša-
Zavarka – na dráhe 2 výkonom 209 
bodov a finálovým výkonom 745 
bodov, čím vytvoril jeden z ďalších 
rekordov kolkárne. Sezóna pokraču-
je prípravou na Svetový pohár a slo-
venskú ligu.


