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Medzinárodný strojársky veľtrh Brno je najvýznamnejším
priemyselným veľtrhom v strednej Európe

Slovensko je partnerskou krajinou
jubilejného šesťdesiateho ročníka
Umožnila to aj retrospek vna výstava
100RIES – Československé priemyselné legendy.
Česká republika je pre našu spoločnosť druhým najvýznamnejším
obchodným teritóriom, keďže podiel
predaja spoločnos v Českej republike
predstavuje šestnásť percent. Predaj
je realizovaný najmä prostredníctvom
obchodného zastúpenia ŽP Trade
Bohemia.
Hlavnou témou jubilejného šesťdesiateho ročníka bol Priemysel 4.0 automa zácia, robo zácia a digitalizácia.
Popri vystavovateľoch zo Slovenska
a Česka sa predstavili aj iné európske
ﬁrmy a tak ež vystavovatelia z USA,
Číny, Indie a Iránu

Ing. Marcel Adamčák, PhD. + foto
odbor predaja a marke ngu

Čestné postavenie Slovenska pre rok
2018 nebolo zvolené náhodne a má
logické odôvodnenie. Práve tento
mesiac uplynie sto rokov od založenia
Československa. Partnerstvo má širší
význam a symbolizuje vzájomné kontakty a spoluprácu českých a slovenských podnikov v minulos aj dnes.
Medzinárodný strojárenský veľtrh Brno má každoročnú účasť viac
než sícšesťsto vystavovateľov a viac

osemdesia síc návštevníkov. Zo Slovenska prišlo približne sedemdesiat
firiem, medzi ktorými nechýbal ani
tradičný vystavovateľ, Železiarne Podbrezová a.s.
Náš stánok navš vil aj minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter
Žiga a generálny riaditeľ SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj inves cií
a obchodu) Róbert Šimončič.
Veľtrh bol zároveň príležitosťou
pre oboznámenie sa českých, ale aj
slovenských návštevníkov s hospodárskym zázemím geograﬁckých susedov.

Štadión na Skalici
je kompletne
zrekonštruovaný
V roku 2011 investovala spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. finančné prostriedky do nového, umelého trávnika pre
futbalové ihrisko v Podbrezovej, v čas
Skalica. Realizáciou akcie bolo umožnené
trénovať a hrať futbalové zápasy na veľmi
kvalitnej úrovni, ktorú poskytol umelý
trávnik novej generácie. Popri trávniku
postupne došlo k vybudovaniu umelého
osvetlenia futbalového štadióna, tribúny
na severnej strane, oprave oplotenia a napokon aj k zavlažovaniu (ochladzovaniu)
umelého trávnika.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 3. strane

Vyhodnotenie
prieskumu
spokojnosti
V poslednom septembrovom čísle bol
v Podbrezovane uverejnený prieskum
spokojnos návštevníkov podbrezovského
kúpaliska, v ktorom ste sa mohli vyjadriť,
ako ste spokojní s kvalitou vody či službami, ktoré kúpalisko ponúka. Okrem toho
ste mohli navrhnúť prípadne zlepšenia na
fungovanie jeho chodu.
čítajte na 2. strane

ŽP VVC
v Číne a Japonsku

„Dobre pripravený zamestnanec
je zdrojom prosperity firmy“

výuky na Horehroní, sme túto spoluprácu rozvinuli a pripravili množstvo
ak vít, vedúcich k úzkemu prepojeniu
teórie a praxe a ponúkli zmysluplné
Pred pár rokmi poskytlo vedenie Železiarní Podbrezová zamestnancom
témy záverečných prác pre študentov.
možnosť zvýšiť si svoju kvaliﬁkáciu a následne získať uplatnenie na vyšších
Je toho viac a do budúcnosti bude
postoch v rámci ŽP a.s. Takmer dvadsať zamestnancov študovalo externou
týchto aktivít len pribúdať, pretože
formou na Technickej univerzite v Košiciach. Tento rok mali zamestnanci
si uvedomujeme význam priameho
opäť túto možnosť a 4. októbra sa zúčastnili slávnostného zápisu do prvého
prepojenia škôl a zamestnávateľov.
ročníka bakalárskeho štúdia na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie
Druhý smer koncepcie vzdelávania
(FMMR) Technickej univerzity v Košiciach. Študovať budú formou kombije u nás zameraný na zamestnancov
novanej metódy a všetky náklady s tým spojené budú hradené zo ŽP a.s.
– prehlbovanie ich vedomos formou
O viac informácií sme požiadali Ing. Máriu Niklovú:
dlhodobej odbornej prípravy, účas
- Železiarne Podbrezová a.s. si pldvoch stredných škôl a realizujeme
na prednáškach, kurzoch a externých
ne uvedomujú, že dobre pripravený
prak cké vyučovanie priamo v našich
seminároch, ktoré zabezpečuje refezamestnanec je zdrojom prosperity
pracoviskách. Úzko spolupracujeme
rát vzdelávania. Okrem toho je veľmi
ﬁrmy. V súčasnej dobe je veľmi aktuálaj s ďalšími strednými školami. Veľmi
dôležité zvyšovanie odbornej úrovne
nou témou „nevyhovujúca
kvaliﬁkácie.
skladba“ absolventov stredUž pred pár rokmi sa nám
Žiaľ, je dnes nutné,
ných a vysokých škôl, o čom
osvedčil, okrem veľmi úzkej
aby priamo firmy nahrádzali spolupráce so študentami
sa denne presviedčame i pri
posudzovaní žiados ucház TU Košice, aj model zvyformou rekvalifikácie
dzačov o zamestnanie – nešovania kvaliﬁkácie našich
dostatok je tých, ktorí majú
vybraných zamestnancov
či získavania vyššej
nami požadované technicformou externého štúdia.
kvalifikácie nedostatky
ké vzdelanie. Preto je, žiaľ,
Môžem konštatovať, že
nutné, aby priamo firmy
bakalárske štúdium absoluchádzačov
z
trhu
práce.
nahrádzali formou rekvalivovalo 21 zamestnancov
ﬁkácie či získavania vyššej
v školských rokoch 2005 –
dobrá spolupráca je so SPŠ J. Murgaša
kvalifikácie nedostatky uchádzačov
2008 a 15 zamestnancov v školských
v Banskej Bystrici a nevynechávame
z trhu práce.
rokoch 2006 – 2009. Chuť študovať
ani spoluprácu s vysokými školami.
Koncepcia vzdelávania u nás obich neopustila a takmer všetci, až
Minuloročným podpisom Memoranda
sahuje dva základné smery – jeden
na troch, pokračovali aj na druhom,
o spolupráci na výročnej konferencii
je zameraný na budúcich zamestinžinierskom, stupni. Následne našli
pri príležitos 80 rokov organizovanej
nancov – preto sme zriaďovateľom
uplatnenie na vyšších postoch v ŽP a.s.

Z obsahu čísla
vyberáme:

FK a ŠK ŽP

S Ing. Máriou Niklovou, členkou Predstavenstva a personálnou riaditeľkou ŽP a.s. na aktuálnu tému

P. Motyčková + foto A. Nociarová
noviny@zelpo.sk
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Preto Predstavenstvo ŽP a.s. opäť
odsúhlasilo a odporučilo pre záujemcov z radov našich zamestnancov
realizovať zvyšovanie kvaliﬁkácie formou kombinovanej metódy štúdia
na Technickej univerzite v Košiciach,
na Fakulte materiálov, metalurgie
Pokračovanie na str. 2

V dňoch 23. – 26. augusta sa Ing. Pavol
Buček, PhD., pracovník ŽP VVC s.r.o., zúčastnil medzinárodnej konferencie Interna onal Federa on of Automa c Control
Mining, Mineral and Metal Processing
(IFAC MMM) 2018 v čínskom Šanghaji.
Nosné témy konferencie IFAC MMM boli
riadenie, op malizácia a automa zácia v
baníctve, hutníctve a spracovaní kovov.
Jedná sa o špičkové poduja e v kalendári
akcií IFAC so zastúpením odborníkov
prak cky z celého sveta.
ŽP Group

čítajte na 3. strane

Náučný chodník
Dňa 21. septembra bol v areáli našich škôl
položený základný kameň nového náučného chodníka pri príležitos realizácie
projektu „Ac vity chodník“ za prítomnos
PaedDr. Dariny Výbohovej, PhD., riaditeľky Sekcie kon nuálneho vzdelávania Metodicko-pedagogického centra v Bra slave
a dobrovoľníkov: zástupcov spoločnos
Tatry mountain resorts a zástupcov agentúry Essence communica ons.
SG ŽP

čítajte na 4. strane

Víťaz osemnásteho kola čitateľskej súťaže
Vyžrebovali sme víťaza osemnásteho kola čitateľskej súťaže venovanej
180. výročiu našej dychovej hudby. Žrebovali sme z úspešných riešiteľov,
ktorí odpovedali, že orchester Dychovej hudby Železiarne Podbrezová
viedol v roku 2010 kapelník Jozef Kráľ. Správne odpovedala aj Ing. Ľubica
Chamková z odboru ekonomických informácií. Získava publikáciu o hrade
Ľupča – Hrad Ľupča, Klenot Pohronia vo svetle vekov, ktorú do súťaže venovalo Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s. Výherkyni blahoželáme
a cenu si môže prísť prevziať do redakcie (t.č. 645/2711 resp. 2714).
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„Dobre pripravený zamestnanec je zdrojom prosperity firmy“
Dokončenie zo str. 1

a recyklácie. Všetky náklady, súvisiace
so štúdiom budú hradené zo ŽP a.s. a
študentom bude poskytnuté pracovné
voľno s náhradou mzdy na všetky ak vity od účas na vyučovaní, až po voľno
k príprave na skúšky, záverečné práce aj
záverečné skúšky.
Napriek tomu, že pôvodne záujem
prejavilo podstatne viac zamestnancov,
v priebehu septembra absolvovalo
prípravné kurzy 18 z nich, ktorí sa zúčastnili slávnostného zápisu do prvého ročníka 4. októbra na pôde FMMR
v Košiciach.
Sme presvedčení, že tieto náklady
sa nám vrá a v ich práci na budúcich
riadiacich pozíciách vo ﬁrme a že tak,
ako ŽP a.s., aj samotní budúci študen
urobia maximum pre úspešné ukonče-

I. FARKAŠ

nie štúdia.
Želáme im veľa trpezlivos , viery vo
vlastné sily, tvorivé zanietenia a veľa
úspechov v štúdiu. Budeme im držať
palce.
Pred nástupom do prvého ročníka absolvovali budúci študen doučovania
z predmetov matematika a chémia,
ktoré boli organizované v spolupráci
s našimi strednými školami.
V ankete sme sa pýtali, ako sú spokojní
s beneﬁtom, ktorý im poskytol zamestnávateľ a aké majú pocity pred opätovným nástupom do školských lavíc:
Ivan FARKAŠ, Vt
- Kvalifikáciu som si chcel zvýšiť už
dávno a som veľmi rád, že mi to umožní zamestnávateľ. Musím priznať, že
kebyže to Podbrezová neponúka, tak
študovať pravdepodobne nepôjdem.

M. MORA

V školských laviciach je to po dlhšom
čase ťažšie. Myslel som si, že horšie
som na tom s matema kou, ale časom
sa ukázalo, že je to chémia. Preto sú
dobrou vecou doučovania, ktoré sme
mali. Predsa len, človek čo to zabudne
a keď sa mu to pripomenie tak mu aj
svitne, že vlastne to vie, len to musel
niekde „zaloviť“ v pamä .
Miroslav MORA, Vt
- Chcel som si zvýšiť kvaliﬁkáciu a ponuka železiarní mi prišla ako najlepšie
možné riešenie. Mám doma dve malé
de a popri nich a robote na zmeny by
som išiel študovať asi ťažko. Všetko sa
to nedá skombinovať. Ďalšou veľkou
výhodou je, že poplatky spojené so
štúdiom pla zamestnávateľ a takisto
neprídem ani o zárobok. V školských
laviciach som po pätnástich rokoch,

J. TURIS

takže to potrebuje zvyk, k čomu nám
pomáhali aj doučovania. Obavy zo štúdia za aľ nemám a do školy sa teším.
Jakub TURIS, Vo
- V školských laviciach to zo začiatku
nebolo jednoduché. Opäť používať hlavu bolo ťažšie, ako som si na začiatku
myslel. Najťažšia bola pre mňa chémia,
pretože som ju na strednej škole vôbec
nemal. Ale teraz už obavy nie sú žiadne
a vyzerá to, že bude fajn, takže sa do
školy aj teším. Je to skvelá vec, že si
môžete zvýšiť kvaliﬁkáciu priamo v práci
a neriešiť to na „vlastné triko“.
Ján VETRÁK, Te
- Som tohtoročným absolventom
Súkromnej strednej odbornej školy
hutníckej ŽP, takže od školských lavíc
som veľmi neoddychoval. Možnosť
študovať a zároveň aj pracovať beriem

J. VETRÁK

ako veľkú výhodu, pretože som chcel
ísť na vysokú školu, ale zároveň som
chcel aj zarábať. Na školské lavice som
síce zvyknutý, ale opäť sa učím niečo
nové. Študoval som odbor mechanik-mechatronik a tam sme chémiu
nemali, takže to je pre mňa novinka.
Peter KAJABA, Vvr
- Beriem to ako skvelú ponuku rozšíriť si svoje vzdelanie a keďže to nie
je až tak ďaleko, ako som opus l školské lavice, som mladý a ešte nemám
rodinu, o to ľahšie sa mi do toho išlo.
Problémy mi nerobí nič, mám to celé
ešte potencionálne čerstvé a všetky
predmety, ktoré sme mali na doučovaní, som mal aj gymnáziu. Určite ale
nie je na škodu si to opäť preopakovať.
Obavy z vysokej školy nemám, práve
naopak, teším sa tam.

P. KAJABA

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti s podbrezovským kúpaliskom
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

V poslednom septembrovom čísle bol v Podbrezovane uverejnený
prieskum spokojnos návštevníkov
podbrezovského kúpaliska, v ktorom
ste sa mohli vyjadriť, ako ste spokojní s kvalitou vody či službami, ktoré
kúpalisko ponúka. Okrem toho ste
mohli navrhnúť prípadne zlepšenia
na fungovanie jeho chodu. Do redakcie sme dostali tridsaťjeden odpovedí, z ktorých vyplýva, že:
takmer 55 percent z vás kúpalisko
navštevuje pravidelne a 45 percent je
občasnými návštevníkmi, 42 percent
označilo kvalitu vody za výbornú, 55
percent za priemernú a iba 3 percentá ako nedostačujúcu. Najčastejším
dôvodom bola nízka teplota vody,
najmä v plaveckom bazéne.
V prieskume menej úspešne obstáli
služby, ktoré 35 percent z vás hodno lo ako výborné, 55 percent ako
priemerné a bezmála 10 percent ako
nedostačujúce. Takmer jednotným
dôvodom bol slabý výber jedál, dlhé
čakanie v radoch a málo miest na
sedenie pri bufete.
K návrhom na zlepšenie chodu kúpaliska sa najviac opakoval problém
s parkovaním, spomenuté stravovacie
služby, atrakcie pre de , potreba ležadiel či slnečníkov a viac voľnočasových ak vít (petang, šachy, minigolf).
O vyjadrenie k výsledkom ankety
sme požiadali riaditeľa FK a ŠK Železiarne Podbrezová Ing. Štefana Pintéra a jedného zo štyroch správcov
kúpaliska Milana Dziada:
Ing. Štefan Pintér
- Samotnému otvoreniu kúpaliska, ktoré prebehlo 30. júna 2018,
predchádzali mesiac trvajúce prípravy spočívajúce nielen z dôkladného
čistenia a dezinfekcie všetkých troch
bazénov, ale aj v montáži spŕch, rebríkov, prípravy volejbalového ihriska
(doplnenie piesku), ale tiež úpravy
terénu (kosenie trávnika, čistenie
dlaždíc).

Po napustení vody do jednotlivých
bazénov (približne štyri dni pred plánovaným otvorením), bola vykonaná
pracovníkmi Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Banskej
Bystrici kontrola a následne schválená prevádzka letného kúpaliska.
Musím povedať, že tento rok bola
návštevnosť viac než vysoká a teší
ma, že ľudia sem nechodia len z okolia, ale aj z iných kútov Slovenska.
Opätovne sa sem vracajú, čo značí,
že sa im u nás páči.
Spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá a preto som rád za každý podnet,
ktorý môže vylepšiť chod kúpaliska
v budúcnos .
Čo sa týka teploty vody v bazénoch,
je vyhrievaná odpadovým teplom
z oceliarne a trikrát denne kontrolovaná. Mohlo sa samozrejme stať, že
istý čas bola studenšia, čo bolo spôsobené odstávkou v oceliarni. Takéto
veci nie sú predvídateľné a nevieme
ich, bohužiaľ, ovplyvniť. Teplota vody
v plaveckom bazéne i napriek tomu,
že bola odstávka v oceliarni, pod 22
stupňov nikdy neklesla, čo je možné
skontrolovať v prevádzkovom den-

níku.
Čo sa týka stravovacích služieb,
tak tieto nezabezpečujeme priamo
my, ale súkromný dodávateľ. Týmito
podnetmi sa budeme samozrejme
zaoberať a do budúcnos súkromníka
upovedomíme, aby rozšíril sor ment
jedál a nápojov, poprípade zvýšil počet zamestnancov v bufete.
Otázkou parkovacích miest sme sa
zaoberali aj v minulosti a s obcou
Podbrezová sme dospeli k dohode,
že nám počas letných mesiacov poskytne parkovisko v Základnej škole
Kláry Jarunkovej. Musím konštatovať,
že návštevníci túto možnosť nevyužívajú a snažia sa parkovať čo najbližšie
ku vchodu kúpaliska. Je to síce pohodlné, ale kapacitne to nevystačí,
nakoľko tam parkujú aj obyvatelia
bytoviek.
Na margo voľnočasových aktivít.
Veľmi radi by sme pre de i dospelých zaobstarali viac atrakcií, avšak
vzhľadom na kapacitu a priestory
kúpaliska to nie je možné. Tento podnet ale beriem na vedomie a určite
sa budeme snažiť zabezpečiť aspoň
šmýkačku v detskom bazéne. Do-

spelí majú k dispozícií stolný tenis a
plážový volejbal a môžeme uvažovať
o pridaní napríklad petangu.
Ďakujem všetkým zamestnancom,
ktorí sa podieľali na príprave a chode
kúpaliska a ktorí prispeli k tomu, aby
sa tam ľudia cí li dobre a príjemne.
Ďakujem aj účastníkom ankety, ktorí
vyjadrili svoj názor a pomáhajú nám
v zlepšovaní.
Milan Dziad
Túto sezónu sme mali mimoriadne
veľa slnečných dní, kedy bola prevádzka otvorená celý deň s veľkým
počtom návštevníkov. Boli aj dni, kedy
kúpalisko navš vilo približne 600 ľudí.
Čo nás teší je fakt, že i napriek tak
frekventovanému letu sme dokázali
kvalitu vody udržať na vysokej úrovni.
Máme tri bazény, z toho dva detské a jeden plavecký. Detské bazény
denne čis me, dezinﬁkujeme a meníme v nich vodu. Objem plaveckého
bazéna nám dennú výmenu vody
nedovoľuje, no disponujeme postupmi, ktoré umožňujú vodu v bazéne
dokonale vyčis ť. Kontrolujeme ju trikrát denne – pH, množstvo voľného
chlóru a ež jej teplotu. Okrem toho

dvakrát do mesiaca vykonajú kontrolu pracovníci Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Banskej
Bystrici. Tieto kontroly sú neohlásené
a nikdy neboli zistené nedostatky,
inak by okamžite prevádzku kúpaliska
zakázali. V plaveckom bazéne sa teplota vody pohybuje od 24 do 26 stupňov Celzia, vyššia teplota vody by vo
zvýšenej miere podporila množenie
nežiadúcich rias a baktérií, ktorých
výskyt nebol hygienikmi počas kontrol nikdy na našom kúpalisku zistený.
V detských bazénoch je samozrejme
teplota vody vyššia.
Čo sa týka prezliekacích kabín, k dispozícii je ich šesť a nachádzajú sa
hneď vedľa sociálnych zariadení. Sú
od nich oddelené a plne komfortné.
O umiestnení kabín bližšie k bazénom
sme za aľ nerozmýšľali. Do budúcnos môžeme uvažovať o jednej kabíne v okolí detských bazénov. Viac
nám priestorová kapacita kúpaliska
nedovolí.
V ankete ľudia ako možnosť označili
viac ležadiel a slnečníkov. Ležadlá sú
k dispozícií a za poplatok sa môžu
prenajať na celý deň. O slnečníky sme
žiadaní zatiaľ neboli, ale v prípade
záujmu, máme aj e. O bližšie informácie je možné požiadať personál
kúpaliska.
Z anketových dotazníkov sme vyžrebovali troch šťastlivcov, ktorí
získavajú hodnotené ceny, ktoré
venoval riaditeľ FK a ŠK Železiarne
Podbrezová, Ing. Štefan Pintér:
1. cena – permanentka na domáce
zápasy Fortuna ligy – Lucia Komárová, Vt,
2. cena – darčekové predmety s logom FK Železiarne Podbrezová
– Ivan Amtmann, Vt,
3. cena – darčekové predmety s
logom ŠK Železiarne Podbrezová
– Patrik Pohorelec, Gork.
Výhercom blahoželáme a ceny
si môžu prísť prevziať do redakcie (t.č. 645/2711, resp. 2714)

www.podbrezovan.sk
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Futbalový štadión na Skalici je už kompletne zrekonštruovaný
Ing. M. Sladký
MBA

V roku 2011 investovala
spoločnosť Železiarne
Podbrezová a.s. ﬁnančné prostriedky do nového, umelého trávnika
pre futbalové ihrisko
v Podbrezovej, v časti
Skalica. Realizáciou akcie bolo umožnené trénovať a hrať futbalové
zápasy na veľmi kvalitnej úrovni,
ktorú poskytol umelý trávnik novej
generácie. Popri trávniku postupne
došlo k vybudovaniu umelého osvetlenia futbalového štadióna, tribúny
na severnej strane, oprave oplotenia
a napokon aj k zavlažovaniu (ochladzovaniu) umelého trávnika.
Poslednou zastaralou súčasťou
areálu bola murovaná budova šatní
a skladovacích priestorov, ktorá už
nevyhovovala nárokom moderného
štadióna. Zo strany vedenia Železiarní
Podbrezová vzišlo za uplynulé roky
niekoľko predstáv, ako má nová budova vyzerať a konečné rozhodnu e bolo
odsúhlasené v tomto roku.
Medzičasom bol do majetku investora nadobudnutý aj susedný pozemok, ktorý bol vedľa pôvodnej bu-

dovy a slúžil ako záhrada. Pričlenený
pozemok bol celý využitý pre účely
vybudovania zázemia futbalového
štadióna, vrátane odstavných plôch.
Rozšírili sa tým priestorové možnosti nového
objektu prevádzkovej budovy a budova mohla byť
postavená so zachovaním
všetkých požadovaných
funkcií, ako jednopodlažný
bungalov o rozmeroch 32,9
x 14,1 metra, pričom zastavaná plocha
je 463 metrov štvorcových. Účelným
sa ukázalo využiť riešenie modulového systému obytných kontajnerov
prestrešených sedlovou strechou so
sklonom strešných rovín 16 stupňov.
Samotná plocha pozemku bola pri
výstavbe zvýšená násypom na novú
úroveň nuly, ktorá je v rovnakej výške
ako povrch trávnika ihriska. Pomôže
to aj pri povodňových stavoch Hrona.
Po obvode zvýšeného pozemku na
jeho voľných dvoch stranách bol okraj
zaistený železobetónovými opornými múrmi. Na zvyšnej ploche, mimo
pôdorysu budovy šatní, boli zrealizované odstavné miesta pre automobily
a autobusy počas návštev na futbalových zápasoch.
Využi e novej budovy bude predo-

Vynovené priestory šatní

Bude napomáhať rozvoju futbalu na Horehroní

Budova šatní prešla kompletnou rekonštrukciou.

všetkým pre prácu mládežníckych trénerov a trénerov dospelých mužs ev.
Navrhnuté sú primerané priestorové
kapacity, ktoré pokrývajú nároky klubu
na budúcu výučbu, tréning a regeneráciu futbalistov.
Jednotlivé požiadavky boli v prípravnej fáze počas konzultácií upresnené,
vzťahy priestorov boli upravené a
vznikla súčasná navrhovaná dispozícia,
ktorá bola zrealizovaná. Jednotlivé
miestnos objektu budú slúžiť najmä
ako štyri veľké šatne so sociálnym
zariadením (WC a sprchy) – dve pre
mužstvá domácich a dve pre mužstvá
hos .
Zrekonštruované boli aj príslušné chodby, miestnosť pre rozhodcu,
trénerov/ošetrovňa, miestnosť pre
delegáta/hospodára, ďalšie sociálne
zariadenia, bufet, príručný sklad, sklad
športových potrieb a napokon miestnosť pre upratovačky.
Budova bola zrealizovaná aj s vyu-

Foto: A. Nociarová

ži m dotácie od Slovenského futbalového zväzu.
V súčasnej dobe končia kolaudačné
konania príslušných stavieb a čoskoro
bude objekt plnohodnotne slúžiť svojmu účelu a bude napomáhať rozvoju
futbalu na Horehroní. Vzhľadom na

to, že táto stavba bola úspešne zrealizovaná v krátkom časovom období,
ďakujem všetkým zúčastneným z radu
externých spoločnos , ako aj zúčastneným osobám z odborných útvarov
a prevádzkarní investora, Železiarní
Podbrezová a.s.

Ž P V V C n a k o n fe re n c i á c h v Č í n e a J a p o n s k u

Účastníci konferencie Interna onal Federa on of Automa c Control Mining, Mineral and Metal Processing
Zdroj: ŽP VVC s.r.o.

V dňoch 23. – 26. augusta sa Ing. Pavol Buček, PhD.,
pracovník ŽP VVC s.r.o., zúčastnil medzinárodnej
konferencie Interna onal Federa on of Automa c
Control Mining, Mineral and Metal Processing (IFAC
MMM) 2018 v čínskom Šanghaji. Nosné témy konferencie IFAC MMM boli riadenie, op malizácia a automa zácia v baníctve, hutníctve a spracovaní kovov.
Jedná sa o špičkové poduja e v kalendári akcií IFAC
so zastúpením odborníkov prak cky z celého sveta.
Na poduja odznelo päť plenárnych prednášok a v
odborných sekciách bolo prezentovaných 62 príspevkov. Náš príspevok s názvom „U lizing Industry-oriented Finite Element Codes in the Design of Virtual Steel
Mill Concept“ (autori P. Buček, K. Ondrejkovič a G. Hulkó) sa stretol s pozi vnym ohlasom účastníkov. Voľne
by sme názov príspevku mohli preložiť ako „Využi e
komerčného výpočtového prostredia pre návrh konceptu virtuálnej oceliarne.“ Príspevok vznikol a bol odprezentovaný ako súčasť riešenia projektu APVV-14-0244.

Dodajme ešte, že tento príspevok bol (tentoraz už v
slovenčine) odprezentovaný aj na Odbornej konferencii
ŽP VVC 2018.
Príspevok ukazuje možnos nekonvenčného využívania výpočtového prostredia ProCAST ako súčas
budúceho väčšieho celku – „Virtuálnej oceliarne“, kde
sa na výpočty odlievania na ZPO používajú rýchle, plne
parametrizované modely s automa ckým nastavením,
výpočtom a spracovaním výsledkov.
Následne sa v dňoch 16.– 19. septembra zúčastnili
Ing. Pavol Beraxa, PhD. a Ing. Peter Bella, PhD. medzinárodnej konferencie Metal Forming 2018 v japonskom Toyohashi, ktorá vo všeobecnosti patrí medzi
najvýznamnejšie podujatia o nových technológiách
v oblas tvárnenia kovov, kde poprední svetoví vedci,
výskumníci i ľudia z praxe prezentujú najdôležitejšie
výsledky svojej práce.
V aktuálnom ročníku konferencie bolo prezentovaných 250 odborných prednášok z 24 krajín a odznelo
množstvo príspevkov, kde boli využívané numerické
simulačné so véry za účelom analýzy a op malizácie

tvárniacich procesov (Abaqus, DEFORM, QFORM, Dynaform, LS-DYNA a pod.) Na konferencii sme ako jediní
zástupcovia zo Slovenska reprezentovali dva príspevky
s názvom „Numerical simulation of cold drawing of
steel tubes with straight internal riﬂing“ – Numerické
simulácie rúr s pozdĺžnym rebrovaním ťahaných za
studena (autori P. Bella, R. Ďurčík, M. Ridzoň, Ľ. Parilák). Príspevok poukázal na riešenie otázky vyplnenia
proﬁlu rebrovanej rúry s poukázaním na tok materiálu
prostredníctvom napäťovo-deformačných analýz pri
procese ťahania. Druhým príspevkom bol „Coa ng of
tools used for produc on of steel seamless reducers“
– Využi e tvrdých oteruvzdorných CVD povlakov pre
nástroje na výrobu oceľových bezšvíkových redukcií.
(autori P. Beraxa, Ľ. Parilák). Prednášky sa stretli s veľmi
dobrým ohlasom, nakoľko nami prezentované výsledky
majú reálne využi e v praxi.

Účastníci konferencie Metal Forming 2018 pri rokovaní v odbornej sekcii
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Náučný chodník charakterizuje víziu školy
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Dňa 21. septembra bol v areáli
našich škôl položený základný kameň nového náučného chodníka
pri príležitos realizácie projektu
„Ac vity chodník“ za prítomnos
PaedDr. Dariny Výbohovej, PhD.,
riaditeľky Sekcie kontinuálneho
vzdelávania Metodicko-pedagogického centra v Bra slave a dobrovoľníkov: zástupcov spoločnos

Tatry mountain resorts a zástupcov
agentúry Essence communica ons.
„Zvyšovať environmentálne povedomie žiakov, vytvárať u nich
správne postoje a uvedomelé správanie k životnému prostrediu je
jednou z našich najdôležitejších
úloh. Preto ma veľmi teší, že sa u
samotných žiakov prebudil záujem
o prostredie, ktoré ich obklopuje.
Študenti III.H prejavili iniciatívu a
zapojili sa do súťaže Tatranskí ry eri.
Projekt zmobilizoval viac než päť síc

Budovanie náučného chodníka.

Základný kameň náučného chodníka

Okresné kolo
v cezpoľnom behu
stredných škôl
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Žiaci obidvoch našich škôl si úspešne
počínali na okresnom kole v cezpoľnom behu, ktoré sa konalo 20. septembra v Brezne. Družstvo chlapcov
i dievčat zo Súkromného gymnázia
Železiarní Podbrezová (SG ŽP) zvíťazilo a žiaci Súkromnej strednej
odbornej školy hutníckej Železiarní
Podbrezová (SSOŠH ŽP) obsadili v súťaži družs ev druhé miesto.
Družstvo tvorili traja súťažiaci a do
výsledkov sa započítavalo umiestnenie dvoch najlepších pretekárov. Na
základe súčtu ich umiestnení bolo
určené poradie. V prípade, že dve
alebo viac družstiev mali rovnaký
počet bodov, o poradí rozhodovalo
umiestnenie tre eho pretekára družstva v cieli.
Dievčatá zo SG ŽP obsadili suverénne prvé tri priečky a chlapci prvé dve
miesta. Okrem prvých miest v súťaži
družs ev žiaci SG ŽP dosiahli aj indi-

žiakov zo stredných a základných
škôl. Naši žiaci navrhli projekt, ktorý
bol úspešný a vďaka ich nápadom
vyrástol dnes v areáli školy náučný chodník,“ povedala riaditeľka
Súkromného gymnázia Železiarní
Podbrezová (SG ŽP) PaedDr. Katarína
Zingorová.
A prečo názov „Ac vity chodník“?
„Jedným z dôvodov je, že jeho súčasťou budú rôzne mo vačné ak vity a druhým, že to charakterizuje
víziu našej školy. Naše mo o je: „Vidieť, vyskúšať, pochopiť.“ Chceme,

Foto: I. Kardhordová

aby žiaci ak vne získavali vedomos
poznávaním, aby sa učili cez zážitky
a informácie dostávali v súvislostiach. Takto získané vedomosti si
skôr zapamätajú, ako keď ich nadobudnú memorovaním. Určite to vys huje aj fakt, že sme veľmi ak vna
škola a za naše športové úspechy
bola naša škola nominovaná na Školu roka,“ doplnila riaditeľka SG ŽP.
Na záver svojho príhovoru ocenila
snahu triednej učiteľky Ľ. Kroupovej,
ktorá spolu so svojimi žiakmi stála
pri zrode myšlienky na vytvorenie

tohto náučno-oddychového priestoru v areáli školy. Poďakovala tiež
všetkým, ktorí sa ak vne podieľali
na budovaní náučného chodníka,
rodičom, hosťom a dobrovoľníkom
z Tatry Mountain Resorts a Essence
communica ons.
Cieľom náučného chodníka bude prostredníctvom symbolických
šies ch druhov drevín priblížiť ich
výskyt v jednotlivých výškových
pásmach hôr. Chýbať nebudú ani
lavičky a hry ako slepá mapa, drevené pexeso a zvonkohra.

viduálne úspechy. V cezpoľnom behu
žiakov stredných škôl jednoznačne
zvíťazil Tomáš Sklenárik, za ním dobehol na 2. mieste Timotej Piliarkin,
ktorý štartoval ako jednotlivec a nebol zaradený do družstva. V krajskom
kole by však už mal pomôcť postupujúcim chlapcom. V súťaži stredoškoláčok kompletné stupne víťazov
obsadili žiačky SG ŽP, keď dobehli
v poradí Mária Remeňová, Zuzana
Remeňová a Ema Kapustová.
Víťazné družstvá chlapcov i dievčat
zo SG ŽP postúpili na krajské kolo,
ktoré sa bude konať 18. októbra v
Žiari nad Hronom. V prípade ďalšieho
úspechu môžu naši žiaci pomýšľať
na M-SR v cezpoľnom behu, tie sa
uskutočnia 24. októbra v Liptovskom
Mikuláši. Pre žiakov stredných škôl
bude pripravená trať v dĺžke 5 – 5,5
km, stredoškoláčky pobežia 3 – 3,5
km. Postupujú víťazné trojčlenné
družstvá z krajských kôl v každej kategórii a najlepší jednotlivci, ak nie
sú členmi postupujúcich kolek vov.
Memoriál Márie Zavarskej nám vyšiel výborne

Memoriál Márie Zavarskej
v našej réžii
PaedDr. Roman Snopko, PhD.

Úspešní medailis z okresného kola v cezpoľnom behu

Naši žiaci sa zúčastnili atle ckých pretekov – Memoriálu Márie Zavarskej vo vytrvalostných štafetách. Preteky sa uskutočnili 25. septembra na breznianskom
mestskom štadióne za pochmúrneho počasia. Chlapci
bežali 10 x 1000 metrov a dievčatá 5 x 800 metrov.
Obidve družstvá SG ŽP zvíťazili s veľkým náskokom
pred ostatnými školami. Chlapčenská štafeta bežala
v zložení: Sklenárik, Tomkuliak, Koš al, Floch, Dula,
Piliarkin, Bury, Macko, Muráň, Golian a zvíťazili v čase

33:16,0 min. Druhé miesto získali chlapci zo Súkromnej
strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová a podčiarkli tak úspech našich škôl. Bežali v zložení
Šándor, Janík, Vierik, Palider, Vološin, Marovič, Tomek,
Kolečár, Bálint, Macuľa a ﬁnišovali v čase 34:31,0 min.
Naše dievčatá bežali v zložení: A. Smarkoňová, E.
Smarkoňová, Kapustová a sestry Remeňové. Ich čas
v cieli bol 14:13,0 min. a pred druhými v poradí znamenal náskok jedného celého kola, čo na štadióne v
Brezne znamenalo 400 metrov. Ďakujeme za krásnu
reprezentáciu našich škôl v športe.

www.podbrezovan.sk
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Aktuálnym cieľom je dokončiť obnovu všetkých fasád

Pohľad na severnú fasádu a barbakan
Mgr. V. Homola + foto
kastelán hradu

Fasády hradu Ľupča výrazne ovplyvňujú celkovú koncepciu stavby. Ich
dobrý stav dotvára majestátnosť
a pozi vne vnímanie pamiatky okoloidúcimi. Stav väčšiny omietok a murív
bol pred rokom 2003 už dožitý a v havarijnom stave. Kompletná obnova ľupčianskeho hradu je prioritou
Železiarní Podbrezová, a preto je
dôležité riešiť zlý stav a príčiny, ktoré
ho spôsobujú, čo najskôr.
V roku 2018 boli práce zamerané
na obnovu zvyšného úseku západnej
fasády a pokračovali opravou murív
s kvadrovaním na delovej bašte. Do
konca roka bude zrealizovaná revitalizácia severnej fasády s prezentáciou
prevétu (historické WC), smolného
nosu a transportného otvoru, ktorý
bol v minulos využívaný pri budovaní
hradu. Obnova fasády bez poznania

a odstránenia príčin jej poškodenia je
prak cky bezcenná.
Fasády na hrade Ľupča v minulos
trpeli tým, že v spodnej čas vznikala
vzlínajúca vlhkosť, stúpajúca od zeme
k stenám, ale aj striekaním dažďovej
vody a moknu m od snehu. Omietky
okolo dažďových zvodov boli degradované v dôsledku prenikajúcej zrážkovej vody. So zvýšenou vlhkosťou sa
objavovali aj biologické poškodenia
ako plesne, machy a lišajníky.
Okrem riešenia spomínaných problémov, zapríčinených často zlým stavom klampiarskych prvkov, sme sa
museli zaoberať potrebou údržby
sokla v spodnej čas fasád. Problém
sme riešili systémom podrezania a na
niektorých miestach vyplnenia pôvodným kamenivom. Voda v murive
so sebou prinášala, okrem výkvetov
vodorozpustných solí, aj oddeľovanie
jednotlivých vrs ev – predovšetkým
omietky od podkladu.

Pri práci s historickými fasádami a
omietkami je nevyhnutná konzultácia
s odborníkmi, pretože omietkové
vrstvy môžu ukrývať hodnotné maľby
alebo detaily. Z technologických odporúčaní treba dbať na kvalitný výber

materiálu a dodržiavanie pracovných
teplôt (5 až 30 stupňov Celzia), ktoré
sa musia sledovať aj pri takzvanom
„dozrievaní omietok“. V období dozrievania je vhodné omietky a malty
vlhčiť alebo pokrývať mokrými plachtami.
V rámci obnovy jednotlivých čas
fasád hradu boli vymenené aj všetky
okná. Okná na hrade prešli dlhým
historickým vývojom. Na jednej strane
boli technicky zdokonaľované, a na
strane druhej boli upravované podľa
este ckých nárokov príslušného slohového obdobia. Keďže okno predstavuje hranicu medzi exteriérom a interiérom, sú naň kladené vysoké nároky.
Pri výmene okien bolo rozhodnuté
pre otvárateľné a priehľadné riešenia, pričom bola rešpektovaná vyššia
úroveň materiálového, konštrukčného
a este ckého výrazu historickej architektúry šľach ckých sídel, v porovnaní
s architektúrou chudobnejších obydlí.
Obnova hradu Ľupča bude realizo-

vaná aj v zimnom období, kedy začne
príprava návrhu kompletnej obnovy historicky mimoriadne cenného
barbakanu. Z hľadiska zachovaných
for ﬁkačných súčas je barbakan na
hrade Ľupča jediným zachovaným
objektom tohto druhu v kontexte hradov na Slovensku. Aj tento fakt tvorí
základ ideového riešenia jeho obnovy
a reštaurovania.
Cieľom reštaurovania by malo byť
prinavrátenie jeho pôvodnej funkcie
do, podľa možnos , pôvodného stavu,
vrátane otvorenia strieľní, rekonštrukcie ochodzí a ostatnej vybavenosti
(napríklad náznaková prezentácia
padacieho mosta), ako významného
dokladu obranného systému šľach ckého sídla v minulos .
Tento spôsob prezentácie by výrazne prispel k nárastu návštevnos ,
architektonicko-historickej hodnoty
hradu a zreštaurovaním exteriéru
tejto obrannej veže bude zavŕšená
celková obnova fasád na hrade Ľupča.

Západná fasáda pred (vľavo) a po (vpravo) rekonštrukcii
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Stoosemdesiate výročie našej dychovky

Právny odbor – referát organizácie
a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Vnútorná legisla va sa dotýka všetkých oblas činnos Železiarní Podbrezová 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 organizačné 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 septembri
boli zverejnené, resp. zverejnené a vydané:
Organizačné normy

Dychová hudba Železiarní Podbrezová počas svojho vystúpenia v Poľsku.
Z archívnych podkladov spracoval T. Kubej

Tradičný, v roku 2011 už jubilejný 40.
ročník fes valu dychových hudieb Stredoslovenského regiónu sa uskutočnil
11. júna, pod záš tou Stredoslovenského osvetového strediska Banská Bystrica a obce Valaská. Nechýbala na ňom
ani Dychová hudba Železiarní Podbrezová. Organizátori k jubileu vyzdobili
námes e, na ktorom nechýbali historické zábery z predchádzajúcich ročníkov, zabezpečili vynikajúce ozvučenie
a účastníkom vyšlo aj počasie.
Zlatým klincom programu bolo samostatné vystúpenie veľkých dychových
orchestrov – Dychový orchester Valaská
s dirigentom Jánom Jenčom, Dychový
orchester Brezno viedol Marián Švoňava a Jozef Kráľ viedol Dychovú hudbu
Železiarní Podbrezová. V monstrekoncerte sa eto orchestre spojili a zahrali
pre početnú divácku kulisu skladby –
Pochod tex lákov, ktorý dirigoval Jozef

Kráľ, Can, can dirigoval Marián Švoňava
a dirigentskú taktovku pri Podbrezovskej polke držal Ján Jenča.
Naša dychovka sa už nasledujúci
týždeň zúčastnila medzinárodnej súťaže
„Zlota Lira“ v poľskom Rybníku, ktorá sa
konala v dňoch 17. – 19. júna. V samotnej súťaži porote zahrali nasledujúce
skladby: Pochod Textilákov od Karola
Pádivého, Fantáziu H-D-E-C od Antona Petríka, Šabľový tanec od Arama
Chačaturjana a nakoniec Kaﬀe sambu
od Adama Hudeca. Dychová hudba
ŽP pod vedením dirigenta Jozefa Kráľa
získala strieborné pásmo vo veľmi silnej
medzinárodnej konkurencii.
Dychová hudba Železiarní Podbrezová
28. augusta spestrila kultúrny program
osláv 60. výročia zača a výroby v ŽĎAS,
a.s., v Žďári nad Sázavou. Tiež bola delegovaná Združením dychových hudieb
Slovenska reprezentovať Slovensko na
celoštátnej súťaži a prehliadke veľkých
dychových orchestrov – „Vyšehradské

Foto: archív redakcie

Smernica
S-425/2013
revízia 3, zmena I
Smernica
S-494/2018
revízia 2, zmena 0
Smernica
S-510/2018
revízia 2, zmena 0

dni dychovej hudby Považská Bystrica
2011.“ Naša dychovka bola zaradená
do zlatého pásma. Zároveň získala ocenenie „CENA za dlhodobé udržiavanie
a rozvoj tradície VDO na Slovensku“
od Národného osvetového centra Braslava a Združenia dychových hudieb
Slovenska.
Otázka č. 19:
Aké pásmo získala v roku 2011 Dychová hudba ŽP na medzinárodnej súťaži
„Zlota Lira“ v poľskom Rybníku?
Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od
vydania. Nezabudnite uviesť kontakt.
Žrebujeme v každom čísle.

Hodnotenie dodávateľov

Prvé vzorky na výstupe

Systém vedenia účtovníctva v ŽP a.s.

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.
Rozhodnu e č. 05/2018
Mimoriadna inventarizácia pohľadávok a záväzkov, nákladov a výnosov spoločnos ŽP a.s. voči jej dcérskym
spoločnos am k 30.09.2018 – špeciálny rozdeľovník
Rozhodnu e č. 06/2018
Vpracovanie vykonávacieho plánu na rok 2019 – špeciálny rozdeľovník
Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Príkaz č. 08/2018
Mimoriadna inventarizácia pohľadávok a záväzkov, nákladov a výnosov spoločnos ŽP a.s. voči jej dcérskym
spoločnos am k 30.09.2018 – špeciálny rozdeľovník
Príkaz č. 09/2018
Vypracovanie vykonávacieho plánu na rok 2019
Rozhodnu e č. 10/2018
Zrušenie organizačnej a funkčnej štruktúry a menovanie pracovného mu na prehodnotenie organizačnej
štruktúry a stavov zamestnancov Železiarní Podbrezová
a.s.

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

potraviny

jesene

Z podkladov z internetu spracovala P. Motyčková

Jedálny lístok
8. – 14. 10. 2018
Pondelok
Polievky: hŕstková, pohronská, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky ●
Hovädzie mäso na korení, slovenská ryža, cvikla ● Ravioly so syrom,
paradajková omáčka ● Bulharský
šalát s bravčovým mäsom, pečivo ●
Morčacie prsia s mrkvou, šalát z čínskej kapusty s ananásom ● Škoricové
osie hniezda, kakao ● Bageta Ape to
● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: boršč s mäsom, francúzska,
pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková,
knedľa ● Bravčový rezeň na hubách,
ryža, šalát ● Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát ● Šalát fazuľový
so salámou a chrenom, pečivo ●
Tofu s kuracími prsiami na čínsky
spôsob ● Makový závin s jablkami,
kakao ● Bageta s pikantným mäsom
● Mliečny balíček.
Streda
Polievky: oravská fazuľová, karﬁolová, pečivo.
● Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina ● Husárska roláda, zemiaky,
šalát ● Držky na diabolský spôsob,
knedľa ● Lahôdkový šalát, pečivo ●
Cestoviny s brokolicou a smotanovou
omáčkou ● Zapekané palacinky s tvarohom ● Bageta Gurmán ● Ovocný
balíček.
Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeňovými
haluškami, kláštorná, pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, ryža, šalát
● Bravčový guláš segedínsky, knedľa
● Zemiakovo-bryndzové pirohy so
slaninou ● Mexický šalát, pečivo ●
Kelový karbonátok, zemiaky, šalát
● Dukátové buch čky s vanilkovým
krémom ● Bageta moravská ● Mliečny balíček.

V jeseni, ako každoročne, stúpa počet ľudí s nádchou
alebo chrípkou. Len málokto sa môže pochváliť, že ho
eto nepríjemnos obišli. Aj keď si myslíme, že imunitu
máme dostatočne posilnenú, stačí menší deﬁcit ktoréhokoľvek z vitamínov a kolobeh so slzením očí, hlienmi
či kašľaním môže začať. Okrem tradičných „pro chrípkových trikov“ vyskúšajte aj zaujímavé jesenné recepty.
Posilnia imunitu a oživia váš jedálniček.
V jesenných mesiacoch sa odporúča jesť predovšetkým tepelne upravená zelenina, strukoviny či celozrnná
ryža v kombinácií s koreninami a bylinkami. Z korenín
vás zahrejú škorica, koriander a klinčeky. Pitný režim je
samozrejme dôležitý, no okrem čistej vody by ste mali piť
aj dostatok bylinných a ovocných čajov, ktoré prispievajú
k posilneniu obranyschopnos organizmu.

Zázračné šípky
Pichľavý ker, ktorý kvitne v máji a júni a má krásne
ružovkasté kvety sa na jeseň mení na liečivú a zaujímavú
prísadu do jedál. Ideálnym obdobím zberu je polovica
septembra, až koniec októbra.
Sú veľkým zdrojom vitamínu C, B1, B2, K a aj vitamínu P,
ktorý zosilňuje účinky vitamínu C. Okrem toho sú bohaté
na organické kyseliny a silice.
Najviac sú využívané vo forme čaju. Ale môžete si
z nich pripraviť aj sirup či lekvár, ktorý môžete použiť aj
do omáčok k mäsu.

Šípkový lekvár
Potrebujete: 1 kilogram šípok, 0,5 litra vody, 0,5 kilogramu cukru.
Postup: Očistené šípky zalejte horúcou vodou a nechajte
ich rozvariť. Následne ich prelisujte a pridajte cukor. Varíte až kým nemá vami požadovanú hustotu. Potom ho
nalejete do pohárov a necháte vychladnúť pod dekou.
Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že je to jednoduché, opak
môže byť pravdou. Samotné čistenie vám zaberie veľa
času (a možno aj nervov), ale výsledok bude stáť za to.
Pri čistení šípku rozkrojte a zbavte ju semiačok, ktoré sa
môžu neskôr dostať do úst a spôsobiť nepríjemný pichľavý pocit. Takýto lekvár môžete primiešať aj do omáčok
k divine, hovädzine alebo k bravčovej panenke.

Nedeľa
Polievka: brokolicová dánska, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané zemiaky, uhorka ● Kuracie prsia na paprike,
cestovina ● Bageta Gurmán.

Tekvicová štrúdľa so škoricou
Na prvý pohľad to možno neznie lákavo, no nenechajte
sa odradiť.
Potrebujete: Štrúdľové cesto, 1 žltú tekvicu, 100 gramov
kryštálového cukru, 100 gramov strúhanky, 2 čajové
lyžičky mletej škorice, 50 gramov rozpustného masla
a práškový cukor.
Postup: Tekvicu ošúpete a očis te od semiačok. Nastrúhate ju nahrubo a vytlačíte z nej šťavu, aby nebola príliš
vodnatá. Následne potriete štrúdľové cesto rozpustným
maslom a naukladáte naň nastrúhanú tekvicu, ktorú
posypete strúhankou, kryštálovým cukrom a škoricou.
Štrúdle klasicky zrolujete, dáte na plech a potriete maslom. Pečiete v predom vyhriatej rúre na 180 stupňov
Celzia. Po vychladnutí posypete práškovým cukrom
a môžete podávať.
Elixír na imunitu
Repa obyčajná, ľudovo nazývaná cvikla, patrí medzi malý počet rastlín, ktoré obsahujú žlté, oranžové a červené
farbivá zo skupiny betalaínov. Tieto bohaté an oxidanty
pomáhajú detoxikovať telo, regenerujú cievy, pomáhajú
pri kožných chorobách, kŕčových žilách a žalúdočných
vredoch. Sú samozrejme aj zdrojom vitamínov a minerálnych látok. Môžete si z nej pripraviť šťavu, sirup, šalát
alebo aj ná erku.

Sladké batáty
Sladké zemiaky sú čoraz viac populárne nielen kvôli
jedinečnej chu , ale aj obsahu živín. V porovnaní s klasickými zemiakmi sú o niečo viac kalorickejšie, ale obsah
živín majú rozhodne vyšší. Obsahujú vitamín C, B6, B5,
E, zinok, fosfor, magnán, železo, horčík a vápnik, draslík
a znižujú krvný tlak.
Cviklová nátierka
Potrebujete: Na približne štyri porcie – 3 kusy uvarenej
repy, 1 uvarené vajce, 2 strúčiky cesnaku, 100 gramov
ná erkového masla alebo syra, 1 lyžicu olivového oleja,
šťavu z citróna, bylinky a korenie na dochutenie.
Postup: Uvarenú cviklu očis te a nastrúhate na hrubšom
strúhadle a pridáte nastrúhané vajce, prelisovaný cesnak,
ná erkové maslo, olej a bylinky (podľa chu , pažítka,
bazalka). Všetko spolu dôkladne premiešate a dochu te
soľou, korením a citrónovou šťavou. Podávate na pečive.

Piatok
Polievky: slovenská hubová, krupicová so zeleninou, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, zemiaková kaša, šalát ● Hovädzia roštenka portugalská, tarhoňa, uhorka ●
Džuveč z bravčového mäsa, uhorka
● Šalát z čínskej kapusty s hroznom
a jablkami, pečivo ● Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka ● Pečené buchty so slivkovým lekvárom,
kakao ● Bageta s kuracím mäsom ●
Ovocný balíček.
Sobota
Polievka: furmanská, pečivo.
● Bravčové mäso Chilli con Carne, ryža, šalát ● Hovädzie dusené, chrenová omáčka, knedľa ● Bageta syrová.

Tekvica na sladko
Tekvica je skvelým an oxidantom, zdrojom draslíka,
vápnika, horčíka, betakaroténu, vitamínu B, C, a E. Chráni
naše kos a pokožku. Najčastejšie z nej vyberáme semiačka a zvyšok slúži ako jesenná dekorácia, ktorá skončí
na komposte. V skutočnos je výbornou ingredienciou
nielen v jedlách, ale aj v koláčoch.

Batátová polievka s čili
Potrebujete: Batáty, vývar, tekvicové jadierka, čili, smotanu na varenie, koreniny na dochutenie
Postup: Zemiaky rozvaríte a pridáte vývar. Následne
rozmixujete na hustú zmes a dochu te soľou a korením.
Pre krémovú chuť môžete pridať smotanu na varenie.
Zamiešate a môžete podávať. Tekvicové jadierka mierne
opražíte na olivovom oleji a pridáte na vrch polievky. Čili
môžete pridať do polievky alebo až na vrch, na tanier.
Podľa chu .

Jedálny lístok
15. – 21. 10. 2018
Pondelok
Polievky: držková, mrkvová s pórom,
pečivo.
● Bravčový rezeň prírodný, ryža,
uhorka ● Hovädzí guláš maďarský,
knedľa ● Zemiakové placky, zakysanka ● Parížsky šalát, pečivo ● Ohnivé
kuracie stehno orientálne, zeleninová obloha ● Muffiny s čokoládou,
kakao ● Bageta syrová ● Mliečny
balíček.
Utorok
Polievky: fazuľová kyslá, prešporská,
pečivo.
● Kuracie prsia s kuriatkovou omáčkou, cestovina ● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska omáčka ● Lasagne
mäsové ● Grécky šalát, pečivo ●
Plnené hovädzie mäso, zeleninová
obloha ● Buchty na pare s nutelou,
maková posýpka, kakao ● Bageta
Ape to ● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: gulášová, bryndzová so
strúhaným cestom, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, červená
kapusta, knedľa ● Bravčové mäso na
rasci, ryža, šalát ● Štefanská sekaná
pečienka, zemiakový prívarok, chlieb
● Pikantný syrový šalát, pečivo ●
Zapekaná brokolica s tofu ● Hanácke
koláče, kakao ● Bageta s kuracím
mäsom ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: kapustová s klobásou, roľnícka, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaky,
šalát ● Morčacie prsia na zelenine,
tarhoňa, uhorka ● Kurča dusené so
slivkami, ryža ● Študentský šalát,
pečivo ● Pečené zemiaky s paradajkovou omáčkou ● Kysnutý koláč
marhuľový, kakao ● Bageta Gurmán
● Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: zeleninová, údeninová,
pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zeleninová
ryža, kompót ● Bravčové stehno na
smotane, knedľa ● Vyprážaná treska
plnená brokolicou a syrom, zemiaky,
šalát ● Šalát cestovinový s kápiou a
salámou ● Hovädzí guláš so zelenou
fazuľkou ● Lievance s džemom ●
Bageta moravská ● Mliečny balíček.
Sobota
Polievka: morčacia, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa
● Plnený bravčový závitok, ryža, šalát
● Bageta s kuracím mäsom.
Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, uhorka
● Bravčový perkelt, cestovina ● Bageta s pikantným mäsom.

www.podbrezovan.sk
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Spomienky
„Aj keď tu nie si, v našich myšlienkach a
srdciach si stále s nami. Odpočívaj v pokoji
a ško snívaj svoj večný sen, mami...“
Dňa 29. septembra sme si pripomenuli
druhé smutné výročie od chvíle, kedy nás
navždy opus la naša milovaná manželka,
mama, stará mama a príbuzná
Blažena EREMIÁŠOVÁ z Valaskej.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami chú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Cyril a dcéra Erika
s rodinou
„Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len spomienka a úcta v našich srdciach zostáva.“
Dňa 10. októbra uplynie štrnásť rokov od
úmr a manžela, otca a starého otca
Ľubomíra ROSÍKA
z Brezna – Mazorníkova.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Ľubomír s rodinou, syn Mar n, vnúčatá Zuzana a Jakub
„Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal
rád nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí
ťa milovali.“
Dňa 14. októbra uplynie jedenásť rokov
odvtedy, ako nás navždy opus l náš drahý
manžel, otec a starý otec
Ladislav VIŠTÍK z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Prázdny je dom, smútok v ňom, zostala
nám len bolesť a spomienka v ňom.“
Dňa 18. októbra uplynie štrnásť rokov
odvtedy, ako nás navždy opustil drahý
manžel, otec, starý a prastarý otec
Ivan BABČAN z Hronca.
S láskou a úctou spomíname

Vedeli ste, že...
v skutočnosti deň nemá 24 hodín?
Presne 23 hodín, 56 minút a 4 sekundy
trvá Zemi, kým sa otočí okolo svojej
osi. Vedci tvrdia, že zemský deň mal
pred pár miliónmi rokov 20 hodín a o
pár miliónov rokov neskôr bude mať 27 hodín,
ročne sa po celej zemeguli vyskytne približne
päťsto síc zemetrasení? Ľudia pritom zachy a
iba pä nu z nich,

 ak by ste naprieč Zemou vykopali tunel a skočili
doň, trvalo by vám 42 minút, kým by ste sa
dostali na druhú stranu,

 v našej galaxii sa nachádzajú najmenej dve
miliardy planét, ktoré sú veľmi podobné Zemi,

 do oceánov sa každý rok odhodí 7 tisíc ton
odpadu? Väčšinu tvoria plasty,

 najsuchším miestom na svete je púštna oblasť
Atacama v Čile? Podľa dostupných údajov
v tejto oblas ešte nikdy nezaznamenali žiadny
dážď,
najchladnejším miestom na Zemi je vysoký
hrebeň v Antark de, kde môže teplota klesnúť
až na -93,2 stupňov Celzia,
každý rok sa Mesiac od Zeme vzdiali o 3,8 cm,
pečeň má až 500 rozličných funkcií? Je to najproduk vnejší a najvyťaženejší orgán nášho
tela,

 vlasy a nechty po smr nerastú? Napriek mýtom môže za zdanlivo dlhšími vlasmi a nechtami fakt, že pokožka je vysušená a scvrknutá.
Vlasy sa tak zdajú byť dlhšie, ako boli pred
smrťou,

 až 90 percent chorôb má na svedomí stres,
najrizikovejším dňom pre naše srdce je ponde-

lok? Podľa istej škótskej štúdie dostáva
infarkt v pondelok až o 20 percent viac
ľudí, než v iné dni,
za život dokáže telo vyprodukovať
toľko slín, že by naplnili dva veľké
bazény,
jediný vlas dokáže udržať hmotnosť takmer až
100 gramov? Je taký elas cký, že sa nezlomí,

 v priemere môžeme snívať jednu až dve hodiny
za noc? Mozog nám dokáže upraviť vnímanie
reálneho času a tak sa zdá, že trvajú dlhšie či
kratšie,
90% snov si do desiatich minút nebudete
pamätať? Existujú aj takí ľudia, ktorí si sny
nepamätajú vôbec,

 keď uhynul posledný mamut, pyramídy mali
presne 1000 rokov,

 za jednu hodinu si človek intui vne siahne na
tvár približne 19-krát,
samotný ľudský mozog neucí bolesť? Nemá
to ž receptory boles ,
v jednom z najväčších mestských parkov, Central Parku v New Yorku, je 125 fontán s pitnou
vodou,
priemernou ceruzkou je možné nakresliť čiaru
dlhú až 50 kilometrov,
na Marse vrie voda už pri desia ch stupňoch
Celzia,
žily a cievy človeka sú dlhé asi 100 000 kilometrov,
najväčším živočíchom na svete je vráskavec
ozrutný? Niektoré jedince vážia až 180 ton,
nylon vytvorili dve laboratóriá, jedno v Anglicku
a druhé v USA? Nylon je skratka začiatočných
písmen New Yorku a Londýna.

Dňa 27. októbra si pripomenieme piate
smutné výročie odvtedy, ako nás navždy
opus l náš drahý manžel a otec
Dušan UHRÍK z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami chú spomienku.
S láskou a úctou na teba spomínajú manželka a synovia
V októbri by sa dožili životného jubilea 100, respek ve 95 rokov manželia
Eugen a Irena
KOTRÁNOVCI
z Podbrezovej.
Spomínajú dcéra Marika a syn Belo s rodinami

Poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
susedom, známym a ostatným, ktorí sa
prišli na poslednej ceste rozlúčiť s našim
drahým manželom, otcom, starým otcom,
krstným otcom, švagrom
Dušanom BUDAJOM
z Mýta pod Ďumbierom.
Ďakujeme aj za prejavy sústras a kve nové dary, ktorými
ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP.
Smú aca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
na poslednej ceste s našim drahým manželom, otcom, starým otcom a príbuzným
Jurajom KOVÁČOM z Hronca.
Ďakujeme aj za prejavy sústras a kve nové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš žiaľ.
Smú aca rodina

do predčasného starobného dôchodku
Anna BABJAKOVÁ
Marián SABO
Milan SMUGALA
V mene akciovej spoločnos Železiarne Podbrezová im
ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života
želáme veľa slnečných dní.

pracovné jubileá
20 rokov
Karol KLIMENT
Ján KUBAŠIAK
Ing. Adrian MOJŽIŠ
Jaroslav PÔBIŠ
Tomáš ŠTEFANČÍK
Fran šek VARL
30 rokov
Ing. Juraj DANČ
Jozef FAŠKO
Fran šek ŤAŽKÝ
35 rokov
Ján DIVOK
Pavel KAJABA
Eva KOVÁČOVÁ
Vasil POLDAUF
Branislav TREPÁČ
40 rokov
Pavol DONOVAL
Janka MOKOSCHOVÁ
životné jubileá
Ing. Radoslava BABIAKOVÁ
Ján KLEIN
Ján KUBAŠIAK
Vendelín ŠTRBA
Ing. Miroslav ZÁZRIVEC
Slavomír BÉREŠ
Robert BOLGÁR
Anna LIBIČOVÁ
Ing. Marian MATUŠEK
Emil MÚKA
Ing. Fran šek SCHOBER
Milan ŠKODA
Peter VOJTAS
Oľga BACHŇÁKOVÁ
Ta ana BARZÍKOVÁ
Jozef KAMENSKÝ
Dáša BEŇOVSKÁ-LAMOŠOVÁ
Ing. Libor MARTIAK
Ján NEPŠINSKÝ
Marta PANČÍKOVÁ
Rudolf PREDAJŇA
Anna SVITEKOVÁ

Inzerát
Predám 3-izbový byt v Brezne. Kontakt: 0903 676 236.

Ilustračné foto: Zdroj Internet

Autor:
PK
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ruský veľtok africký štát

patriaci
Aďovi

3000 v Ríme



súhlas

Linka dôvery

hliník
(chem.)
budova

výrobca lyží

lesklý náter

druh jeleňa

T2
poľná
rastlina
ženské
meno

Pomôcky:
WARM,
SIKA, NUIT

napro
EČV Pezinka
š pľavá
koreňová
zelenina

operná
pieseň
bočná
strana

hlas kozy

zlato (špan.)
iniciálky nášho hokejistu
Ďalogu

päs arsky
výraz

Volkswagen
koniec
(angl.)
vysoká
budova
Obchodná
akadémia

orgán zraku

T3

Nemecká
demokra cká republika

365 dní

odovzdaj
odmenu

kúr, čmud

V tajničke je citát od duchovného vodcu budhistov a Tibeťanov, Dalajlámu.

horúci po
nemecky

Prípravný
výbor

zuby ako
celok
žrď
na voze

Angličan

udať
(čes.)

tropický
bodliak

EČV Trenčína
a Myjavy
plošná
miera

pracuj
s pluhom

T4

ozdobný
kvet
akumulátorový (skr.)

tričko (hov.)
interna onal
(skr.)

molybdén
(chem.)

EČV
Ružomberka

sladká
žinčica

zobral si liek

osobné
zámeno

boh (angl.)

Izidora
(dom.)
spojený
(angl.)

lasicovitá
šelma

pás poľa

mimoriadna
udalosť
ostrov USA
v Paciﬁku

sníval

typ ruských
lietadiel
Okresná
liga

noc (franc.)
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nerast,
nikelín
miliampér

malá Elena privádzajú
do omylu

povrchová
baňa

gniav, dus
predložka

rímska
dvojka

ostanem
sám,
osiriem

koralový
ostrov

T fone cky

V septembri odišli

V októbri
blahoželáme
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Po prehre v Ružomberku sme doma s Trenčínom nezaváhali
Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

MFK Ružomberok –
FK Železiarne Podbrezová 3:0 (2:0)
Góly: 41. (z 11 m) a 64. Tandir, 43.
vlastný gól.
V 9. kole Fortuna ligy cestovali
naši futbalisti do Ružomberka. Domáci začali od úvodu ofenzívne, prvú
nebezpečnú strelu vyslal ľavačkou
na Kuciakovu bránu už v 2. minúte
Kochan. Následne sme po rýchlom
brejku odpovedali, ale výbornú prihrávku Leška do gólového zakončenia
nepremenil Bernadina. V 14. minúte
našiel na hranici šestnástky Leško
Mikuša, no jeho strela letela mimo.
O pár minút neskôr domáci zahrávali
rohový kop, kde Twardzikovu gólovú
hlavičku naša obrana vytesnila na
ďalší roh. V 40. minúte fauloval na
hranici pokutového územia Breznanik
Gal Andrezlyho a nariadenú penaltu
na druhý pokus premenil Tandir. O tri
minúty neskôr domáci založili rýchly
pro útok a prečíslenie nešťastne zakončil do vlastnej siete obranca Baran
– 2:0. V druhom polčase sa futbalis
Podbrezovej sústredili na skorigovanie výsledku, no šance Leška a najmä
ak vneho Breznanika gólom neskončili. Domáci v 64. minúte zavŕšili skóre

Dávid Leško strelil Trenčínu dva góly.

na konečných 3:0, keď sa po akcii
Gal Andrezlyho z ľavej strany lopta
odrazila od tyče Kuciakovej brány a
z dorážky sa presadil opäť kanonier
Tandir.
Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej:
„Ja som smutný, že sme nedokázali
prekročiť svoj eň, mali sme v zápase
dobré situácie, dobré úseky, veľmi
dobré úseky, ale i slabšie fázy a e
domáce mužstvo využilo. Keď sme už
boli aj vo ﬁnalizácii úspešní, zasiahol
ružomberský brankár, ktorý nás vychytal. To boli podstatné momenty.
Preto sme nedokázali výsledkovo
nadviazať na domáci zápas pro Nitre. Domáci dali tri góly, za to im blahoželám k víťazstvu.“
MFK Ružomberok: Macík – Jonec,
Maslo, Twardzik, Urdinov – Qose,
Kochan (78. Takáč) – Daniel, Kostadinov (78. Mustedanagić), Gal Andrezly
– Tandir (84. Gerec).
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak –
Viazanko, Baran, Bartoš, Turňa – Obročník, Sedláček – Breznanik, Mikuš
(83. Lepieš), Leško – Bernadina (64.
Wiezik).

Foto: A. Nociarová

V zápase s Trenčínom sme bodovali naplno.

Foto: A. Nociarová

FK Železiarne Podbrezová
– AS Trenčín 2:0 (2:0)
Góly: 29. a 36. Leško.
Železiari do zápasu nastúpili v pozmenenej obrannej formácii, na stopérskom poste sa predstavil legionár
Edge a ľavú stranu obrany zabezpečoval mladý Alex Mojžiš. Hos a pohrozili
v 7. minúte, keď Čatakovič spoza šestnástky nenachytal po výbornej strele
Kuciaka, ktorý jeho strelu bravúrne
vyrazil na roh. Skóre otvoril v 29.
minúte Leško, keď po ideálnom vysunu od Breznanika prepálil Šemrinca.
Hos a si v prvom polčase žiadnu ďalšiu šancu nevypracovali, naopak – v
36. minúte Leško vys hol rozohrávku
hostí a po sóle z pravej strany nekompromisne krížnou strelou zvýšil
na 2:0. Po zmene strán mal šancu
na zavŕšenie hetriku Leško, ale jeho
priamy kop vyrazil z bránkovej čiary

obranca Trenčína. Hostia sa snažili
do konca zápasu zdrama zovať duel,
no pozorná defenzíva Železiarov
zažehnala všetky náznaky šancí a Podbrezová si pripísala
ďalšie tri body do tabuľky.
Dávid Leško, autor oboch
gólov Podbrezovej: „Je to
prvý zápas, v ktorom som
dal dva góly. Mohol som pridať aj hetrik, ale Šemrinec sa mi
tam hodil pod nohy. Možno som to
mal riešiť z prvej a podarilo by sa mi
dať aj tre gól. Sme veľmi radi, že sa
nám podarilo vyhrať nad Trenčínom,
ktorý je pre každé mužstvo ťažkým
súperom. Preveril nás počas celých
deväťdesia ch minút, potvrdil svoju
kvalitu, takže nás toto víťazstvo naozaj
veľmi teší. Hos a mali viac z hry, ale

vyloženejších príležitos nemali veľa.
Tie, ktoré si vypracovali, tak nás pri
nich podržal brankár Kuciak.“
Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej:
„Poraziť Trenčín a nedostať ani jeden
gól je veľká vec. Chalani tomu v šatni
najprv nemohli ani uveriť. Sedeli a
rozmýšľali, či je to pravda, tak
som im povedal, že to pravda
naozaj je. Odohrali sme veľmi dobrý zápas, všetko sme
podriadili tomu, aby sme
zvíťazili. Podstatné bolo, že
sme našu myšlienku dokázali
preniesť na ihrisko.“
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak
– Turňa, Edge, Bartoš, Mojžiš – Leško
(90. Mikuš), Obročník, Baran, Sedláček, Breznanik (38. Wiezik) – Bernadina (89. Magda).
AS Trenčín: Šemrinec – Yem (80. Roguljič), Šulek, Kleščík, Skovajsa – Zubairu, El Mahdioui, Čataković – Bukari
(35. Mbombo), Mance (73. Corryn),
Sleegers.

Vznik športovísk v Podbrezovej a jej okolí
Z archívnych podkladov spracoval T. Kubej

Prvé športové ihriská v osade (na
Piesku a v Podbrezovej) boli postavené zásluhou riaditeľa Španbauera
v roku 1909 nákladom železiarní a slúžili na tenis a korčuľovanie.
Ihrisko v Podbrezovej vedenie ŠK
Podbrezová vlastným nákladom v rokoch 1935/36 rozšírilo, respektíve
upravilo z dvoch tenisových dvorcov
na štyri a nepoužívané klzisko zrušilo
(ľad bol v zime robený na tenisových
dvorcoch). V roku 1942 železiarne
vlastným nákladom postavili pri tenisovom ihrisku športový pavilón. Ihrisko
slúžilo aj pre hokej a volejbal.
Pre futbal ako prvé improvizované
ihrisko slúžil priestor bývalého skladu
dreva za starou zinkovňou rúr, a to od
roku 1911 približne do roku 1925. Neskôr v rokoch 1930 – 1933 aj priestranstvo za tzv. Endrezziho vilou v Hnusne.
Futbalové ihrisko na Skalici postavil
súkromník Imrich Kalický v roku 1934
a prenajal ho ŠK Podbrezová, ktorý
po roku 1945 za pomoci železiarní
postavil šatne a tribúnu. V roku 1959
toto ihrisko bolo povodňou značne
poškodené.
Po oslobodení pred rokom 1951 bol

postavený nákladom železiarní veľký
športový štadión na Piesku, ktorý k
1. januára 1951 bol delimitovaný novoutvorenému národnému podniku
Strojáreň Piesok. To bol dôvod k vybudovaniu novej hracej plochy v Podbrezovej. Vedenie železiarní rozhodlo
o umiestnení vlastného futbalového
štadióna na sídlisku Kolkáreň. Spolu
s ním začali budovať aj letné kúpalisko. Výstavba trvala sedem rokov a 1.
augusta 1959 bol štadión odovzdaný
do užívania.
Podbrezová bola odjakživa spájaná
s kolkami. Prvé kolkárne sa tu vyskytovali už na začiatku minulého storočia.
Krytá, parou vykurovaná kolkáreň v
Podbrezovej bola v roku 1919 odovzdaná pre telovýchovu Sokolu. Z ostatných kolkární zostali v prevádzke do
oslobodenia len kolkáreň s betónovou
dráhou na Skalici, na Piesku a v Dome
pracujúcich v Podbrezovej. Ostatné
postupne schátrali. Najživším prostredím kolkárov bola Skalica, kde aj
vedenie ŠK Podbrezová usporadúvalo
takmer každoročne po roku 1934 súťaže v kolkoch o vecné ceny. V tejto
kolkárni sa za I. ČSR hrávalo pravidelne
každý deň.
Miestna telovýchovná jednota Sokol

vlastným nákladom približne v rokoch
1925 – 1927 postavila svojpomocou
oplotené ihrisko pre telovýchovné ciele, na ktorom sa konali časté verejné

cvičenia. Na tomto ihrisku boli k dispozícii volejbalové a tenisové dvorce.
Výstavbou Novej kolónie a zrušením
tejto telovýchovnej organizácie za tzv.

Výstavba hlavnej tribúny na štadióne v roku 1959.

slovenského štátu bolo toto ihrisko
v roku 1942 zlikvidované. Z archívnych
prameňov sme sa však nedozvedeli,
kde presne sa ihrisko nachádzalo.

Foto: archív redakcie
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