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Z obsahu čísla
vyberáme:
Deň otvorených dverí
v našich školách
V utorok, 29. januára, sa v
priestoroch našich súkromných škôl konal Deň otvorených dverí. Široká verejnosť,
ale najmä záujemcovia o
štúdium, žiaci základných
škôl, mali možnosť zoznámiť sa s prostredím a vidieť
na vlastné oči, ako prebieha
vyučovanie či aké moderné
učebné pomôcky využívajú
učitelia obidvoch súkromných škôl Železiarne Podbrezová.
Súkromné školy

čítajte na strane 4

Ponuka relaxačných
pobytov pre rok 2019

Tomáš Sklenárik na strelnici počas šprintu juniorov. Na svetovom šampionáte v Osrblí sa našim biatlonovým reprezentantom darilo.

Foto: A. Nociarová

S Ing. Vladimírom Sotákom ml., obchodným riaditeľom a členom Predstavenstva ŽP a.s.

„Minulý rok bol pre nás z pohľadu predaja našich výrobkov
úspešný a môžeme ho hodnotiť ako výnimočný“
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Ako hodnotíte uplynulý rok z
dnešného pohľadu?
- Minulý rok bol pre nás z pohľadu predaja našich
výrobkov úspešný a
môžeme ho hodnotiť
ako výnimočný. Predané objemy aj ceny
boli na veľmi dobrej
úrovni a kapacitne
sme vo všetkých hlavných prevádzkarňach
boli vyťažení na sto
percent. Bol to rok,
ktorý sa neopakuje
často a potvrdzuje, že
cykly sa striedajú veľmi rýchlo. Nepredpokladám, že takýto rok by sa zopakoval aj v roku
2019, neznamená to však, že bude
pre nás zlý.
Pán riaditeľ, ako sa javí situácia
pre prvý štvrťrok?
- Momentálne pracujeme na nábore zákaziek na druhý a tretí mesiac.
Predpokladám, že objemy v
prvom kvartáli budú naplnené vo
všetkých hlavných prevádzkarňach. Menší prepad očakávame v
predaji galvanizovaných rúr. Tento
trend pretrváva už od štvrtého
kvartálu 2018.
Na druhej strane, čo je veľmi
pozitívne, očakávame navýšenie
výroby oblúkov, a to vďaka novému projektu, „Šanca pre všetkých“,
ktorý sme naplno rozbehli od nového roka.
Čo sa týka cien, na trhu valcovaných rúr nastávajú menšie zmeny
– rast cien sa zastavil a klesá mierne pod úroveň štvrtého kvartálu
2018. Oproti tomu, ceny presných
rúr zostávajú na trhu nezmenené,
čo sa prejavuje v nábore zákaziek

a takisto aj v expedícii, kde v januári vysoko prekračujeme plánovaný objem.
Viete povedať aj dlhodobejšie
prognózy?
- Je veľmi ťažké dávať
stanovisko k tomu,
čo sa bude diať v
druhom, treťom či
štvrtom kvartáli. V
každom prípade si
myslím, že rok 2019
bude pre nás úspešný
a dokážeme zabezpečiť predaj v dostatočnom množstve a rovnako aj v prijateľných
cenách.
Čo je nové vo „svete ocele“?
- Situáciu v oceliarskom priemysle
vo svete považujem za stabilizovanú. Nevznikajú nejaké nové kapaci-

ty a takisto nezanikajú ďalšie, takže Čo sa týka antidumpingových opatsituácia je, viac-menej, bez zásad- rení, tie v súčasnosti stále pretrných zmien.
vávajú voči
Samozrejme
Číne, Ukrajiju ovplyvňujú
ne a Rusku.
isté faktory,
ciel, ktoré
Myslím si, že Zzaviedla
ako napríklad
Euťažba ropy a s
rópska únia,
rok 2019 bude pre nás ako reakciu
ňou súvisiaca
aj cena ropy úspešný a dokážeme na americké
a takisto aj
clá na dovoz
situácia v auocele, boli
zabezpečiť predaj
tomobilovom
vylúčené
v dostatočnom množ- bezšvíkové
priemysle.
Ten momenrúry. Bol to
tálne nemá stve a rovnako aj v pri- však len doexcelentné
časný krok a
jateľných cenách.“
prognózy, ako
momentáltomu
bolo
ne vo febv
minulom
ruári vyprší
roku. Zavážiť
dvesto dňodokáže aj politicko-ekonomická si- vé šetrenie. Očakáva sa, že aj na
tuácia a vzťahy najväčších krajín vo túto komoditu budú clá zavedené.
svete.

“

Decembrová stredná oprava vo valcovni bezšvíkových rúr

Náročnosť sťažoval aj nedostatok
kvalifikovanej pracovnej sily
Ing. Milan Trebula
PTZ Tcú - Vvr

Stredná oprava zariadení valcovne bezšvíkových rúr bola naplánovaná a aj zrealizovaná v termíne od 10. do 26. decembra.
Počas vianočných sviatkov bol
zrealizovaný proces vysúšania
a ohrevu karuselovej pece. Po
ukončení opravárenských prác
bola postupne odskúšaná funkčnosť jednotlivých zariadení počas
studených skúšok, bez ohriateho
materiálu. Postupne boli oživené
a odskúšané všetky zariadenia na
príprave vsádzky a výrobe lúp. V

stredisku výroba rúr boli 22. decembra prevedené v čase 12.30
až 15. hod. aj teplé skúšky, spojené s redukovaním na redukovni. Dňa 26. decembra, v I. zmene,
boli vykonané na zriadeniach tzv.
teplé skúšky. Valcovanie na trati
po predošlej nočnej príprave bolo
zahájené o 7.13 hod.
Príprava strednej opravy spočívala v objednaní, nákupe a výrobe
požadovaných materiálov, náhradných dielov, ako aj v príprave
interných a externých výkonov
pre zrealizovanie naplánovaných
opravárenských prác. Na oprave sa

podieľali interní zamestnanci valcovne bezšvíkových rúr, centrálnej
údržby pre valcovňu bezšvíkových
rúr, ústrednej mechanickej dielne,
elektroservisu, energetiky, dopravy, investícii a v neposlednom rade
závodného hasičského zboru.
Okrem interných zamestnancov nám počas opravy pomáhali
aj externí zamestnanci, konkrétne
z Hutných montáží Košice (40 zamestnancov), BIS Slovensko (31
zamestnancov), TPP Olomouc (40
zamestnancov), Potrubie Košice
(16 zamestnancov), PV Steel (10
pokračovanie na 3. strane

Ako každý rok, aj tento majú
zamestnanci Železiarní Podbrezová, dcérskych spoločností a ich rodinní príslušníci
možnosť využiť relaxačné
pobyty za zvýhodnené ceny.
Vybrať si môžete zo širokej
ponuky a čakajú na vás aj
novinky.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 5

Eurom platíme už
desať rokov
Dôvodom vzniku bolo zlepšenie životnej úrovne a politickej integrity Európy, ktorá
bola v 20. storočí poznačená
dvomi svetovými vojnami. V
ankete sme sa pýtali, ako ste
s eurom spokojní a či ešte
stále prepočítavate na „starú
menu“.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 2

Na svetovom
šampionáte v Osrblí
Majstrovstvá sveta juniorov
a kadetov v biatlone sa tento rok konali v Osrblí na prelome januára a februára. V
16-člennej reprezentácii Slovenska si svoje miesto našlo
aj päť členov biatlonového
oddielu ŠK Železiarne Podbrezová a svojimi výkonmi
jednoznačne ukázali, že im
toto miesto právom patrí.
V kategórii kadetiek sme
mali trojnásobné zastúpenie, keď nás reprezentovali
sestry Remeňové a Ema Kapustová. V juniorskej kategórii štartovali Tomáš Sklenárik
a Lukáš Ottinger.

ŠK ŽP

čítajte na strane 8

Mládežnícky futbal
v FK ŽP
Čo sa hodnotenia jesennej
časti týka, rozdelil by som
ju na tri časti, podľa cieľov
v jednotlivých kategóriách.
V kategórii prípraviek je našim cieľom vybudovať širokú
základňu hráčov, z ktorej sa
postupne vyprofilujú budúci
hráči prvoligových dorasteneckých družstiev, juniorky a ligového „A“ družstva.
Mladých hráčov postupne
zasväcujeme do tajomstiev
futbalu, učíme základom futbalovej abecedy a pozitívnemu vzťahu ku klubu.
FK ŽP

čítajte na strane 8
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Eurom platíme už desať rokov

Z podkladov z internetu spracovala P. Motyčková

V novembri 2008 sa euro stalo definitívne našou menou, no slovenská koruna bola ešte stále v obehu
a dalo sa ňou platiť. Definitívne
zanikla 1. januára 2009. Už je to
desať rokov, čo sme sa „vzdali“
slovenskej koruny a prijali euro.
Euro sa radí k najmladším štandardným menám. Dôvodom vzniku bolo zlepšenie životnej úrovne
a politickej integrity Európy, ktorá
bola v 20. storočí ešte stále poznačená dvomi svetovými vojnami a
predelená Berlínskym múrom. Po
jeho páde sa veľa vecí, ktoré boli
dovtedy len v teoretickej rovine,
začali reálne napĺňať. V roku 1995
bolo v Madride Európskou radou
rozhodnuté, že spoločná mena
ponesie názov „euro“. O štyri roky
neskôr vznikla Európska menová
únia (EMÚ) a boli stanovené pevné kurzy jednotlivých národných
mien. Nie všetky krajiny, ktoré boli
v tom čase členmi EÚ, však do menovej únie vstúpili. Veľká Británia a
Dánsko o euro neprejavili záujem,
Grécko nesplnilo konvergenčné
kritériá (menové a fiškálne kritéria, ktoré musí krajina splniť, aby
mohla euro používať) a Švédsko
menu odmietlo z politických dôvodov. Dňa 1. januára 1999 sa stalo
euro bezhotovostným platidlom
a 1. januára 2002 sa euromince a
eurobankovky stali oficiálnym hotovostným platidlom.
Momentálne má eurozóna 19
členov a ďalší čakajú na splnenie
kritérií. Okrem toho sa eurom dá
platiť aj v iných krajinách, ktoré
členmi nie sú. Ide napríklad o Monako, San Maríno či Vatikán.
Euro využívajú aj niektoré srbské provincie a taktiež Čierna Hora,
ktorá od roku 1996 používala nemeckú marku, a tak si „privlastnila“ aj euro. V tomto prípade sa to
stalo bez súhlasu Európskej komisie.
Vizuál bankoviek
Najdôležitejšími faktormi pri
návrhu bankoviek bola ich „odolnosť“ voči falšovaniu, ale na druhej
strane museli byť aj vizuálne atraktívne, prijateľné pre všetkých v
eurozóne i za jej hranicami, aby sa
nevzťahovali na žiadny konkrétny
národ či pohlavie a v neposlednom
rade, aby prezentovali rôznorodosť
a zároveň jednotu Európy.
Poradná skupina, ktorá sa vizualizáciou zaoberala, od roku 1995
navrhovala vizuál tak, aby zahrňoval všetky epochy Európy. Od klasiT. Kubej
noviny@zelpo.sk

Dňa 1. februára bola v Horehronskom múzeu v Brezne slávnostne
otvorená výstava fotografií s názvom „Písané svetlom“. Autorská
výstava fotografov Anny Nociarovej a Józsefa Homogu zachytáva

Aj vystupujúcich folkloristov fotografie zaujali.

Zvykli sme si naň alebo nám
slovenská koruna chýba?
ky (Grécko a Rím), cez románsky
sloh, gotiku, renesanciu, barok a
rokoko, až po vek železa a skla a
následnú modernú architektúru. V októbri 1996 boli respondentom vo veku 15 – 86 rokov
predložené návrhy, z ktorých
mali vybrať tie najlepšie. Týkalo
sa to len krajín, ktoré boli potenciálnymi uchádzačmi o euro.
Z čoho sú eurobankovky
vyrobené
Papierové bankovky sa vyrábajú z najkvalitnejších vlákien
čistej bavlny. Pri výrobe sú bavlnené vlákna najprv pri vysokom
tlaku a teplote bielené vo vode
hydroxidom sodným a peroxidom
vodíka. Potom sú pridané farbivá,
pomocou ktorých sa dosiahne požadovaný farebný odtieň papiera.
Pri tlači eurových bankoviek sa
používajú štyri rôzne technológie:
ofsetová tlač, hĺbkotlač, sieťotlač
a tlač z výšky. Používajú sa pri nich
rôzne druhy dosiek, foriem a špeciálnych tlačových farieb. Vedeli
ste napríklad, že mosty a oblúky na
„papierovkách“ sú fiktívne a reálne presnú podobizeň nenájdete?
Ide o symboliku. Okná a oblúky
symbolizujú ducha otvorenosti a
spolupráce v Európe a mosty sú
metaforou pre komunikáciu medzi
národmi a medzi Európou a zvyškom sveta.
Pravdou však je, že autor pri
návrhu vychádzal z reálnych konštrukcií a tak niektoré mosty silno
pripomínajú existujúce konštrukcie (napríklad most na 5 eurovej
bankovke veľmi pripomína Pont du
Gard vo Francúzsku, no detaily sú
rozdielne).
Čo sa týka mincí, tie predstavu-

Ing. Peter KRAJAN

jú jednu „európsku“ stranu a druhú „národnú“, ktorá symbolizuje
danú krajinu. Predpokladá sa, že v
budúcnosti napríklad zaniknú dvoj
a jednocentové mince z dôvodu,
že sú málo využívané. Otáznik visí
aj nad „päťstoeurovkou“, ktorú od
konca januára Európska centrálna
banka prestala dávať do obehu,
kvôli tomu, že je najviac zneužívaná kriminálnymi skupinami. Pre
zaujímavosť, kufrík s hodnotou
milión eur v 500-eurovkách váži o
niečo viac ako dva kilogramy. Populárna veľmi nie je ani 200-eurovka, ktorá je občanmi taktiež málo
využívaná. Môže sa teda stať, že
našou najvyššou bankovkou bude
100-eurovka.
Príprava Slovenska na prijatie eura
Už rok predtým, než sme vstúpili do EÚ, bolo rozhodnuté o tom,
že euro sa stane našou menou, a
to v rozmedzí rokov 2008 – 2010.
Podobne ako Gréci, ani my sme
najprv kritéria na prijatie nesplni-

Denis TRNAVSKÝ

li. Až v roku 2003 nás Európska
komisia oficiálne odporučila
na vstup do eurozóny. Od roku
2005 bola vyhlásená súťaž na
návrhy slovenských euromincí.
Na jedno, dvoj a päťcentovke
je vrch Kriváň, na desať, dvadsať a päťdesiatcentovke je znázornený Bratislavký hrad a na
eurovej a dvojeurovej minci je
náš štátny znak. V máji 2008
bol určený oficiálny konverzný
kurz – 30,126 koruny za jedno
euro. V júli toho istého roku
obdržali domácnosti eurobalíčky s pomôckami na prepočítavanie cien.
Euro nás už doslova začlenilo do Európy. Vzdať sa svoje meny,
ktoré predstavuje pre obyvateľov
istý druh identity, nie je jednoduché. Stále existujú krajiny, ktoré ho
vyslovene odmietajú.
Anketa
T. Kubej + foto: I. Kardhordová

Opýtali sme sa našich spolupracovníkov, či si za desať rokov na
euro zvykli, aké výhody alebo nevýhody v tom vidia a či ešte stále
prepočítavajú aktuálnu menu na
bývalé slovenské koruny:
Ing. Peter KRAJAN, Td
- Niekedy ešte ceny prepočítavam,
dá sa povedať, že pomerne často,
ale myslím si, že sme si už na euro
zvykli. Je to jednoduchšie – uvažovanie aj počítanie, takže ja som s
tým spokojný. V eure vidím výhody
a ku korune by som sa už nevracal.
Som rád, že sme sa ako krajina rozhodli pre euro a odporúčal by som
ho každej krajine nachádzajúcej sa
v Európskej únii.

Anna KULHÁNKOVÁ

Igor BROZMAN

Výstava fotografií „Písané svetlom“
tradíciu, zvyk a krásu okamihu života na Horehroní a v Novohradskej župe severského Maďarska.
Anna Nociarová je fotografkou
Železiarní Podbrezová, autorkou

Foto: T. Náther

mnohých samostatných a spoločných výstav doma i v zahraničí.
Je držiteľkou viacerých víťazných
ocenení a čestných uznaní z prestížnych medzinárodných podujatí,
ktorých sa zúčastňuje ako členka
Zväzu slovenských fotografov a
Slovenskej federácie fotografov.
Patrí k zakladateľom fotoklubu
Granus, ktorý niekoľko rokov viedla. Jej práci dominujú fotografické
príbehy a ľudia. Svojou tvorbou
verejnosti predstavuje život oceliarenského kolosu Železiarní Podbrezová, ale často aj prostredie regiónu Horehronia, ku ktorému má
hlboký vzťah.
József Homoga pochádza z Balašských Ďarmót v Maďarsku. S
fotografovaním začal už v mladom
veku, intenzívnejšie sa začal venovať fotografickej tvorbe po vstupe
do Novohradského Fotoklubu v
roku 1978. Je držiteľom mnohých

významných fotografických ocenení. So svojimi fotografiami sa
samostatne a veľmi úspešne prezentoval na domácich a aj medzinárodných výstavách a fotografických súťažiach. Jeho tvorivým

Denis TRNAVSKÝ, Vo
- Na euro som si zvykol a neprerátavam ho už na koruny. Som z tej
generácie, čo sme si naň zvykali už
ako mladí. Ale vrátil by som sa ku
korunám, lebo to vraj bolo lepšie
pre všetkých. Euro mi neprekáža,
ale keby boli opäť koruny, nemal
by som nič proti. Výhodu eura vidím v tom, že si nemusím zamieňať
peniaze, keď cestujem do zahraničia.
Anna KULHÁNKOVÁ, Tcú
- Sem-tam ešte prepočítavam, ale
málokedy. Za tie roky som si už
zvykla. Najhoršie to bolo v začiatkoch, ale postupne sa na to dalo
zvyknúť. Možno pre starších ľudí
boli lepšie koruny, ale pre mladých,
čo chodia do zahraničia, je určite
lepšie euro. Sú tam výhody aj nevýhody, ako pri všetkom. Ťažko povedať, či by som sa vrátila naspäť
ku slovenskej korune, ale keď sme
si už raz zvykli na to euro, neviem
či by sme si teraz opäť zvykali na
koruny.
Igor BROZMAN, Vo
- Občas to ešte prepočítam, ale už
som si zvykol, predsa je to už nejaká doba. Na eurá si človek ešte
zvykne, ale horšie je to s centami.
Ťažko povedať, či by som sa vrátil ku korune, teraz sme už všetci
zvyknutí na euro. Človek má síce
menej peňazí na ruke, neviem ako
by sme zarábali v slovenských korunách, asi by to bola väčšia čiastka, keďže ceny stúpli, v eurách
je to iné. Na druhej strane aj viac
minieme.
Ivan SCHWARZBACHER, Te
- Zvykol som si a na slovenské koruny už neprepočítavam vôbec.
Nevrátil by som sa už naspäť k starej mene. Vidím výhodu v eure, že
keď niečo kupujem zo zahraničia,
nemusím to aspoň prepočítavať.
A všade majú v kurzoch aj euro,
aj keby som si objednal napríklad
niečo z Číny.

Ivan SCHWARZBACHER

prostredím je hlavne príroda a
téma človek.
Realizáciu výstavy zabezpečilo
Horehronské múzeum v Brezne,
s podporou Železiarní Podbrezová a.s. pod záštitou Nadácie Železiarne Podbrezová a.s. Výstavu si
budete môcť pozrieť počas celého
februára.

Folklórny súbor pestril svojim vystúpením slávnostné otvorenie výstavy.

Foto: I. Kardhordová
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Decembrová stredná oprava vo valcovni bezšvíkových rúr

Náročnosť sťažoval aj nedostatok kvalifikovanej
pracovnej sily

Pohľad na montáž nového elongátora

dokončenie z 1. strany

zamestnancov), Paam (10 zamestnancov), Namet (18 zamestnancov), LubTec (13 zamestnancov), Staso DZ, Sunik, Geodézia
zo Žiliny, TBH Technik zo Žiliny,
OIL Slovakia a Diagnostika servis z
Brezna. Na uvedené firmy sme sa
obrátili s pomocou, a to zo špecifických, ale aj kapacitných dôvodov.
Takmer všetky práce a jednotlivé akcie, ktoré boli naplánované,
boli aj prevedené. Organizáciu
práce zo začiatku mierne sťažovalo zvýšenie počtu firiem oproti
minulosti. Priamo to súvisí s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku. Boli sme
nútení osloviť viac firiem s menším počtom zamestnancov, čo
pre nás predstavovalo opäť nové

skúsenosti.
Náročnosť prác počas strednej opravy je rôzna. Stále sa v nej
nachádza aj veľký podiel fyzicky
náročnej práce, ale najmä náročnej práce po odbornej stránke.
Dnešný trh poskytuje čoraz menej kvalifikovanej pracovnej sily.
O to bolo náročnejšie, hlavne
pre našich predákov, majstrov a
technikov, realizovať technicky
náročné plánované práce. Odborné opravárenské práce boli
riadené a organizované hlavne
zamestnancami centrálnej údržby pre valcovňu bezšvíkových
rúr. Práce pomocného charakteru, ako bolo búranie výmurovky
pecí, organizácia čistenia výrobných prostriedkov, boli riadené
zamestnancami valcovne bezšvíkových rúr. Všetky práce v rámci
decembrovej strednej opravy

boli koordinované a riadené prostredníctvom riadiaceho štábu
opravy. Počas opravy boli prevedené akcie nielen v rámci strednej opravy, ale aj v rámci generálnych oprav a investícií.
V rámci generálnych opráv bola
zrealizovaná výmena bočných
stien a stropu v zóne č. 3 karuselovej pece, výmena vnútorných
operných segmentov otočnej nisteje karuselovej pece a výmena
28 kusov nosných kolies otočnej
nisteje karuselovej pece, ďalej
výmena 84 kusov dopravných valcov spätnej dopravy tŕňových tyčí
a tepelnej stabilizácie tŕňových
tyčí, výmena troch kusov nových
elektromotorov pohonu redukovne a výmena všetkých 180 kusov
roštníc prvej polovice chladníka.
V rámci investícií bola počas
decembrovej opravy zrealizovaná

ŽP VVC sa zúčastnilo Memoriálu
Mariána Mojžiša

výmena mechanickej aj hydraulickej časti samotného dierovacieho
lisa. Po prvýkrát bola zrealizovaná
výmena stojana elongátora a taktiež bola zrealizovaná v rámci modernizácie rozvodov centrálneho
tukového mazania výmena mazacieho systému karuselovej pece,
vrátane vsádzacieho a vyťahovacieho zariadenia karuselovej pece
a dopravy od karuselovej pece po
dierovací lis.
Vlaňajšia decembrová oprava bola hlavne časovo náročná.
Za pomerne krátky čas – 13 dní,
boli zrealizované štyri veľké akcie: karuselová pec, dierovací lis,
elongátor a polovica chladníka.
Všetky uvedené akcie, ale aj tie
nespomenuté, pre celkovú rôznorodosť zariadenia dopadli z
časového, ale aj kvalitatívneho
hľadiska dobre – to je konštatovanie po mesiaci prevádzkovania
zariadení. Zaznamenali sme nové
– pozitívne skúsenosti s externou pracovnou silou. Je to cesta
pre budúce opravy. Každý z uve-

dených malých dodávateľov mal
svoje pozitívne stránky. Pozitívne
hodnotíme aj kvalitu dodaných
náhradných dielov.
Negatívom bolo pomerne
chladné počasie, čo sa prejavilo
aj zníženou teplotou vo výrobnej
hale valcovne bezšvíkových rúr.
No aj napriek uvedeným problémom sa realizácia opravy zvládla,
hlavne vďaka zvýšenému úsiliu a
veľkej obetavosti zamestnancov
prevádzkovej údržby valcovne
rúr. Najbližšie dni a mesiace ukážu, do akej miery sa nám podarilo
naše ciele naplniť. Ostáva veriť,
že nemalé finančné prostriedky investované do decembrovej
opravy valcovne bezšvíkových rúr
boli investované veľmi účelne a
efektívne.
V závere je možné konštatovať,
že tak, ako aj v predchádzajúcich
opravách, odviedli kolektívy všetkých zamestnancov zúčastnených
na oprave veľké množstvo práce,
za čo im patrí poďakovanie.

Pohľad na zabudovaný nový dierovací lis pri ukončovacích prácach

Právny odbor – referát organizácie
a vnútornej legislatívy
Ing. Soňa Roštárová

OZNAMUJE,

Tím ŽP VVC na turnaji objektívom Ľ. Fabuša

Ing. Milan Mojžiš
ŽP VVC s.r.o.

Dňa 4. januára sa v novovybudovanej Mestskej športovej hale
v Brezne uskutočnil už 4. ročník
tradičného trojkráľového turnaja
v halovom futbale. Organizačný
výbor v zložení Milan Mojko Mojžiš, Erik Gemzický a Peter Mikloš
s pomocou spoluorganizátorov
pod záštitou rodiny Mojžišovej a
sponzorov podujatia, ktorými ten-

to rok boli ŽP Výskumno-vývojové
centrum s.r.o., primátor mesta
Brezno Tomáš Abel a ďalší, pripravili turnaj veľmi kvalitnej úrovne
s mužstvami zastúpenými z celého
Banskobystrického regiónu.
Mužstvo ŽP VVC s.r.o. zložené
zo zamestnancov ŽP VVC a doplnené o zástupcov policajného
zboru v Brezne nesklamalo a v silnej konkurencii bolo adekvátnym
súperom aktívnym hráčom. Ukázali sme, že náš kolektív spolu drží

nielen na pracovisku, ale aj mimo
neho.
Mužstvá boli rozdelené do troch
skupín – A, B, C, pričom v skupine
A boli štyri mužstvá a v skupinách B
a C bolo po päť mužstiev. Hralo sa
systémom postupu prvých dvoch
mužstiev a dvoch mužstiev z tretieho miesta zo skupiny a potom
nasledovalo „play-off“. Do finále
sa dostali mužstvá Medzibrod a
AS ROMA a zápas o tretie miesto
si zahrali Chorvátska jazda s DOPE.
Víťazom turnaja sa vo vyrovnanom
finále stalo mužstvo Medzibrod,
druhé miesto obsadili hráči AS
ROMA a na treťom mieste skončili
hráči Chorvátska jazda.
Organizátori ďakujú účastníkom
aj divákom a veria v úspešné pokračovanie ďalších ročníkov tohto
turnaja minimálne s takou istou
kvalitou a diváckou kulisou.
Víťazom gratulujeme, porazeným a divákom ďakujeme za účasť
a tešíme sa na vás opäť o rok.

že s platnosťou od 1. februára 2019 je vydaný a v elektronickej forme zverejnený
zoznam platnej riadiacej dokumentácie
D-05/2019 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné
normy.
Všetky organizačné normy, individuálne
riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení
zverejňované a všetkým zamestnancom
dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad
vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/
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Deň otvorených dverí v našich školách mal pozitívne ohlasy

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V utorok, 29. januára, sa v
priestoroch našich súkromných
škôl konal Deň otvorených dverí. Široká verejnosť, ale najmä
záujemcovia o štúdium, žiaci

Z viac ako 150 zúčastnených
bola väčšina z okolitých základných škôl, ale do Lopeja zavítali
aj žiaci a rodičia z Revúcej, Martina, Banskej Štiavnice, Banskej
Bystrice, Dolného Kubína, Tisovca, Popradu, Prievidze, Košíc či

Uchádzačom o štúdium sa odprezentovalo aj ŽP VVC.

základných škôl, mali možnosť
zoznámiť sa s prostredím a vidieť na vlastné oči, ako prebieha vyučovanie či aké moderné
učebné pomôcky využívajú učitelia obidvoch súkromných škôl
Železiarne Podbrezová.

Foto: I. Kardhordová

Kežmarku. Pre hostí bol na úvod
pripravený kultúrny program, po
ktorom mali možnosť vyskúšať si
rôzne zaujímavé aktivity.
Budúci gymnazisti si mohli
ešte pred prijímacími skúškami

overiť svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka,
riešili interaktívne úlohy, odpovedali v zábavných kvízoch,
robili pokusy, vyskúšali si prácu
s 360° fotoaparátom, termovíznou kamerou, či 3D tlačiarňou.
Záujemcovia o štúdium na strednej odbornej škole mali možnosť
nazrieť aj do dielní a tí odvážnejší aj vyskúšať, aké sú ich manuálne zručnosti, samozrejme za
prítomnosti majstrov odborného výcviku.
Počas Dňa otvorených dverí
predstavili svoju činnosť ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.
a FMMR Technickej univerzity v
Košiciach. Na aktívnych účastníkov čakal po skončení programu
darček.
A ako vnímali Deň otvorených
dverí obidve riaditeľky našich
súkromných škôl?
PaedDr. Katarína ZINGOROVÁ,
riaditeľka SG ŽP: „Deň otvorených dverí dopadol na výbornú.
Záujem o štúdium na našej škole
neustále rastie, o čom svedčí aj
veľký počet účastníkov nielen z
blízkeho okolia, ale aj z rôznych
kútov Slovenska. Jednotlivé
aktivity DOD sa niesli v duchu
myšlienky „vidieť, počuť, zapojiť sa, vyskúšať si a zažiť“. A ako
sa vyjadril jeden z rodičov, náš
bývalý žiak, je nadšený nielen
z terajšieho nadštandardného
vybavenia školy, ale aj z rozmanitého programu a priateľskej
atmosféry, ktorá u nás vládne.
Všetkým zúčastneným ďakujem
za ich čas a záujem a verím, že sa
s nimi opäť stretneme v máji na
prijímacích skúškach.“
Ing. Miriam PINDIAKOVÁ, riaditeľka SSOŠH ŽP: „Deň otvorených dverí, ktorý sme pripravili
nielen pre žiakov základných
škôl, ale aj pre rodičov a pedagógov, mal veľmi pozitívne ohlasy.
Čakala ich zaujímavá a nevšedná

Majstri odbornej výučby prezentovali, čo čaká žiakov v praxi.

ukážka mimoškolskej činnosti,
praktických cvičení, CNC programovania, 3D tlače, 3D skenovania a ďalších inovatívnych
metód. Bol to len zlomok toho,
s čím sa mohli záujemcovia o
štúdium na škole zoznámiť. Pre
mňa bol veľmi príjemný pocit
to, že sme už v priebehu dňa

Foto: I. Kardhordová

dostávali množstvo poďakovaní
a pozitívnych ohlasov. Teším sa
na ďalšie stretnutie so žiakmi pri
prijímacích skúškach. Moje poďakovanie patrí všetkým účastníkom, nielen záujemcom, ale aj
hosťom a zamestnancom, ktorí
sa podieľali na príprave tejto akcie.“

Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo vyše 150 účastníkov.

Foto: I. Kardhordová

Poďakovanie

Ďakujeme za spoluprácu a účasť na Dni otvorených dverí
zamestnancom odboru personalistiky a miezd, odboru riadenia a zabezpečenia kvality, ŽP VVC s. r. o., ŽP Informatika
s.r.o. a zástupcom FMMR TUKE.
Vedenie SSOŠH ŽP a SG ŽP

Otvárame vede bránu
Mgr. Martina Stieranková

„Otvárame vede bránu“ je názov
súťaže, ktorú zorganizovalo Súkromné gymnázium ŽP pre žiakov
8. a 9. ročníka základných škôl.
Súťaž prebiehala v dvoch kolách.
Prvé, teoretická časť, sa realizovalo ako domáce kolo v priebehu
októbra až decembra.
Žiaci sa museli popasovať s otázkami z biológie, fyziky, geografie,

chémie, informatiky a matematiky.
Úspešní riešitelia boli pozvaní na
praktickú časť, ktorá sa uskutočnila
22. januára na pôde Súkromného
gymnázia ŽP v Podbrezovej.
Žiaci museli preukázať nielen
vedomosti, ale aj praktické zručnosti v oblasti prírodných vied.
Niektoré úlohy zvládali ľahšie, s
niektorými viac, či menej úspešne
bojovali.
Za preukázané znalosti boli tí
najlepší ohodnotení vecnými cena-

mi: 1. Filip Žitňák – ZŠ K. Jarunkovej, Podbrezová; 2. Mária Babeľová – ZŠ a MŠ Závadka nad Hronom;
3. Viktor Vido – ZŠ s MŠ T. G. Masaryka, Ľubietová; 4. Adam Černák
– ZŠ a MŠ Pionierska 4, Brezno.
Krásne ceny získala aj škola,
ktorej žiaci patrili medzi najúspešnejších riešiteľov tejto súťaže – Základná škola Kláry Jarunkovej, Podbrezová. Všetkým zúčastneným
ďakujeme a prajeme veľa školských aj mimoškolských úspechov.

Deň zdravia sa konal
už po šiestykrát
Timea Krnáčová + foto
žiačka SG ŽP

Zdroj: facebook stránka SG ŽP

Dňa 31. januára sme mali v našej
škole, Súkromnom gymnáziu v
Podbrezovej, „Deň zdravia“. Bol
to už šiesty ročník a tradične sa v
každej triede od rána chystal zdravý pokrm. Deň zdravia slúži na
zvýšenie povedomia o zdravom
životnom štýle.
Všetko bolo v rámci súťaže, kde
žiaci dostávali body za pripravované jedlo. Hodnotené boli viaceré aspekty, a to estetická úprava,
chuť, názov či recept. Ďalej bola
hodnotená nátierka, ktorú súťažiaci robili počas varenia, plagát
na tému „propagácia ovocia a zeleniny“ a pohybová aktivita, ktorej

sa žiaci zúčastnili v telocvični. Na
piatej vyučovacej hodine sa všetci,
žiaci aj učitelia, presunuli do školskej klubovne, kde sa konalo vyhodnotenie. Odmenené boli prvé
tri miesta.
V rámci Dňa zdravia sme mali
aj prednášku o rakovine hrubého
čreva. Žiaci sa dozvedeli význam
zdravého stravovania v prevencii
onkologických ochorení a mohli si
vyskúšať prípravu zdravého taniera. Taktiež bola pre nich pripravená
modelová ukážka výživovej pyramídy.
Ďakujeme Rade rodičov pri Súkromnom gymnáziu Železiarne
Podbrezová, ktorá nám každý rok
poskytuje finančnú pomoc na našu
akciu Deň zdravia.
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Relaxačné pobyty pre zamestnancov ŽP a.s., dcérskych spoločností
a rodinných príslušníkov pre rok 2019 za zvýhodnené ceny
Kúpele RAJECKÉ TEPLICE

Hotel Smaragd

Kúpele DUDINCE
ponúkajú do 13. decembra 2019, s výnimkou obdobia Veľkej noci, ubytovanie v dvojlôžkových izbách v hoteli Rubín, na tri a päť nocí v cene 50
eur/osoba/noc.
V hoteli Minerál je cena za tri, aj za päť nocí 50 eur/osoba/noc. V hoteli
Smaragd môžete služby využiť takisto na tri aj päť nocí v rovnakej cene 50
eur/osoba/noc.
V cene pobytu je zahrnuté ubytovanie, polpenzia (raňajky formou bufetových stolov, večera na výber z menu), ubytovanie, lekárska konzultácia, približne dve liečebné procedúry denne, denné využitie vírivého
relaxačného bazéna Wellnea a vonkajšieho bazéna Rubín (v sezóne) a 1 x
hodinovú návštevu vitálneho sveta Wellnea.

Wellness pobyt v hoteli STUPKA
minimálna dĺžka pobytu 2 noci, s platnosťou od 15. apríla do 15. mája a
od 15. októbra do 15. decembra 2019. Cena za pobyt je 60 eur/osoba/noc
a zahŕňa ubytovanie v dvojlôžkovej izbe, stravovanie (raňajky formou bufetových stolov, na večeru výber z dvoch menu), neobmedzený vstup do
fitness a wellness centra, 1 x pätnásťminútovú masáž, 1 x tepelný zábal,
1 x vstup na tenisový kurt, biliard, wifi internet a bezplatné parkovanie.

Wellness pobyt v hoteli GOLF
minimálna dĺžka pobytu na dve noci, s platnosťou od 15. apríla do 15.
mája a od 15. októbra do 15. decembra 2019. Cena za pobyt je 55 eur/
osoba/noc a zahŕňa ubytovanie v dvojlôžkovej izbe, stravovanie (raňajky
formou bufetových stolov, na večeru výber z dvoch menu), neobmedzený
vstup do fitness a wellness centra, 1 x pätnásťminútovú masáž, 1 x tepelný zábal, 1 x vstup na tenisový kurt, biliard, wifi internet a bezplatné
parkovanie.

Hotel Golf

Kúpele SLIAČ
ponúkajú ubytovanie v dvojposteľových izbách v hoteli Palace*** do
15. decembra 2019, na tri a päť nocí v cene 39 eur/osoba/noc.
V cene pobytu je zahrnuté ubytovanie, plná penzia (raňajky formou
bufetových stolov, obedy a večere servírované, možnosť výberu zo štyroch menu, šalátový bar a nápoj), vstupná lekárska konzultácia, 1 liečebná procedúra denne, päťpercentná zľava na dokúpenie procedúr, voľný
vstup do rehabilitačného bazéna alebo vstup na termálne kúpalisko (v
letnej sezóne). V cene pobytu nie je zahrnuté parkovanie, ktoré predstavuje 1,50 eur/deň.

Hotel Palace

ponúkajú ubytovanie v dvojlôžkových
izbách do 20. decembra 2019, s výnimkou Veľkej noci, na tri alebo päť nocí.
V Malej Fatre***, vo Villa Flóra*** a
Villa Margareta*** je cena ubytovania
70,60 eura/osoba/noc. V cene pobytu
je zahrnutá polpenzia – raňajky formou
bufetových stolov, večera výber z menu,
plus možnosť diétneho stravovania a
procedúry.
V Aphrodite**** je cena za pobyt
Hotel Aphrodite Palace
99,90 eura/osoba/noc a v Aphrodite Palace****, 106,30 eura/osoba/noc. V cene pobytu je zahrnutá polpenzia (raňajky a večere formou bufetových
stolov, plus možnosť diétneho stravovania), ubytovanie a procedúry.
Procedúry na osobu pri pobyte na päť nocí: 1x aromaterapeutický perličkový kúpeľ, 2 x klasická masáž, 1x
aromaterapeutická olejová masáž, 1x podvodná masáž a 1x reflexná masáž chodidiel.
Pri pobyte na tri noci – 1 x aromaterapeutický perličkový olejový kúpeľ, 1x klasická masáž, 1 x aromaterapeutická olejová masáž a 1x reflexná masáž chodidiel. Pri pobyte vo Villa Flóra, Villa Margareta a Malá Fatra cena
zahŕňa aj trojhodinový vstup do Vodného 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
neobmedzený.

Kúpele SKLENÉ TEPLICE
ponúkajú ubytovanie v dvojlôžkových izbách v kúpeľnom dome
Alžbeta, Relax Thermal, Goethe a
Mateja Bela.
V KD Alžbeta a Relax Thermal sú
pobyty na tri noci za 43 eur/osoba/
noc a pri pobyte na päť nocí za 40
eur/osoba/noc.
V KD Goethe a Mateja Bela je
ubytovanie na tri noci za 46 eur/
osoba/noc a na päť nocí za 45 eur/
Kúpeľný dom Goethe
osoba/noc.
V cene je zahrnuté ubytovanie, plná
penzia (raňajky formou bufetových stolov, obedy a večere servírované, na výber z piatich druhov jedál a šalátový
bar), vstupná lekárska prehliadka, približne dve liečebné procedúry denne, 1x denne hodinový vstup do termálneho bazéna Banský kúpeľ, denné využitie masážno-rekondičných strojov a bezplatné parkovanie.

Kúpele TURČIANSKE
TEPLICE
ponúkajú ubytovanie v dvojlôžkových izbách v kúpeľnom dome
Veľká Fatra*** a AQUA** v sezóne
(od 1. júna do 31. októbra 2019) alebo mimosezónu (od 2. januára do
31. mája 2019; od 1. novembra do
23. decembra 2019).
V kúpeľnom dome Veľká Fatra*** – v mimosezóne je cena pobytu na tri noci 50 eur/osoba/noc
a na päť nocí 48 eur osoba/noc. V
Kúpeľný dom Aqua
sezóne je cena pobytu na tri noci 55
eur a na päť nocí 54 eur/osoba/noc.
V kúpeľnom dome AQUA** v mimosezóne je cena pobytu na tri noci 42 eur/osoba/noc a na päť nocí 40 eur/
osoba/noc. V sezóne je cena pobytu na tri noci 46 a na päť nocí 44 eur/osoba/noc.
V cene je zahrnuté ubytovanie, plná penzia (raňajky, obed a večera formou švédskych stolov, možnosť diétneho
stravovania), vstupná lekárska prehliadka, 2 liečebné procedúry denne, zadarmo vstup do plaveckého 25 metrového bazéna Olympic a fitness. Pri piatich prenocovaniach 2 x a pri troch 1 x vstup do liečebného komplexu
SPA&AQUAPARK na 3 hodiny a bezplatné parkovanie.

Sanatórium TATRANSKÁ
KOTLINA, n.o.
– sedemdňový pobyt za 219 eur,
platný do 29. marca 2019.
V cene je zahrnuté ubytovanie na
6 nocí v dvojlôžkovej izbe s WC a
sprchou, TV, rádiobudíkom a telefónom. Lekárska služba je k dispozícií
24 hodín.
Cena ďalej zahŕňa polpenziu (raňajky formou bufetových stolov, na
večeru výber z dvoch jedál plus možnosť diétneho stravovania), vstupnú
lekársku prehliadku a procedúry: 3 x
Sanatórium Tatransá kotlina
denne procedúry podľa odporúčania
lekára, možnosť dokúpenia procedúr po konzultácií s lekárom, neobmedzený vstup do telocvične, multifunkčného ihriska, zapožičanie športového náradia a bezplatné parkovanie. Ďalej ponúka výhodný exkluzívny skipass v
lyžiarskom stredisku Strednica – Ždiar za 14 eur/deň s možnosťou zapožičania lyžiarskej výstroje za 10 eur/deň.

V prípade záujmu o niektorý z pobytov sa zamestnanci môžu nahlásiť na tel. čísle 2912, kde im
budú poskytnuté aj bližšie informácie.
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Jedálny lístok

Jedálny lístok

11. – 17. 2. 2019

Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo.
● Kuracie prsia na čínsky spôsob,
slovenská ryža, šalát ● Pečená
krkovička na cesnaku, zemiaky,
čalamáda ● Bageta s pikantným
mäsom.

1. Čo sa vyskytuje raz v každej minúte, dvakrát v každom momente,
ale ani raz v roku.
2. Koľkokrát môžete odčítať číslo 2
od čísla 32?
3. Ľudia ma majú stále k jedlu, no
cez to všetko ma nikdy nezjedia. Čo
som?
4. Čo sa zamočí pri sušení?
5. Kto robí kroky aj keď stále sedí?
6. Ako je možné, že som mal predvčerom 35 rokov a na budúci rok
budem mať 38 rokov?
7. Koľko stojí loptička, ak je pálka
drahšia o euro a dokopy stoja 1,10
eura?
Logické úlohy
1. Na ostrove žijú dve skupiny ľudí.
Prví sa nazývajú poctivci a hovoria

2. Alica blúdi čarovným lesom už
niekoľko dní. Zrazu narazí na leva a
jednorožca a chce zistiť, aký je deň.
Lev klame vždy v pondelok, utorok
a v stredu. Jednorožec vo štvrtok,
piatok a v sobotu. Lev jej povie:
„Včera som klamal.“ Jednorožec
dodá: „Aj ja.“ Aký je teda deň?
3. Jedno kráľovstvo bolo s okolitým svetom spojené len jediným
mostom. Ten strážili vojaci, ktorí z
kráľovstva nepustili nikoho, kto sa
snažil utiecť a každého, kto chcel
do kráľovstva vojsť, poslali po moste späť. Stráže mali počas dňa len
jedinú 5-minútovú prestávku, po-

Odpovede hádanky

Sobota
Polievka: francúzska, pečivo.
● Bravčová pečienka sedliacka,
červená kapusta, knedľa ● Hovädzie mäso námornícke, ryža, šalát
● Bageta moravská.

Hádanky

čas ktorej na moste nehliadkovali.
Prechod cez most trvá presne 8
minút. Jednej žene sa ale podarilo
z kráľovstva po moste utiecť. Ako
to urobila?
4. Na rodinnej oslave sa stretli starý otec, stará mama, dvaja otcovia,
dve mamy, štyri deti, tri vnúčatá,
brat, dve sestry, dvaja synovia, dve
dcéry, svokor a svokra. Dokážete
určiť, ako je možné, že na oslave
bolo len 7 ľudí?
5. Ak správne hodíš bumerang, tak
sa k tebe vráti. Dokážeš však hodiť loptu (čo najsilnejšie), aby sa k
tebe vrátila a aby pritom do ničoho
nenarazila, nebola k ničomu pripevnená a bez pomoci iných ľudí?
Obrázok

Aké správne číslo má byť namiesto otáznika?
Zdroj obrázka: brightside.me

1. Písmeno „m“.
2. Iba raz. Akonáhle odčítate číslo 2 od čísla 32, ďalej odčítavate 2 od 30, od 28 atď.
3. Tanier.
4. Uterák.
5. Hráč šachu.
6. Jednoducho. Narodil som sa 31.decembra a otázku kladiem 1. januára. To znamená, že 30. decembra som mal 35 rokov, no 31. decembra som oslavoval 36-te narodeniny. O rok neskôr budem mať už 38, pretože 31. decembra tohto roku
oslávim 37. narodeniny.
7. Pálka stojí 1,05 € a loptička 0,05 €.

Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, mrkvová
s pórom, pečivo.
● Plnený bravčový závitok, tarhoňa, šalát ● Vyprážaný syr, zemiaky,
tatárska omáčka ● Restovaná kačacia pečeň, hrášková ryža, cvikla
● Parížsky šalát, pečivo ● Hovädzí
guláš so zelenou fazuľkou ● Zemiakové knedličky s nutelou, maková posýpka ● Bageta s kuracím
mäsom ● Ovocný balíček.

V minulom roku, v 23. čísle Podbrezovana, sme si pre vás pripravili logické úlohy a hádanky,
ktorými ste si mali precvičiť váš
mozog. Spätná väzba je pre nás
dôležitá a teší nás, že sa vám „posilka“ pre mozog páčila. Na vaše
želanie vám prinášame ďalšie hádanky, s ktorými sa (možno) trochu potrápite.

vždy pravdu, a tí druhí sú podvodníci a vždy klamú. Na trhu sa hádajú traja obyvatelia. Nazvime si ich
obyvateľ „A“, „B“ a „C“. Ide okolo
nich cudzinec a chce vedieť, kto
patrí k akej skupine. Opýta sa obyvateľa „A“: „Ste podvodník alebo
poctivec?“ Obyvateľ „A“ odpovie,
ale cudzinec nerozumel, čo mu
povedal, pretože hovoril nezrozumiteľne. Preto sa opýtal obyvateľa
„B“: „Prosím vás, čo povedal obyvateľ „A“?“
Obyvateľ „B“ odpovie: „Hovoril, že
je podvodník.“ Na to sa ozve tretí
obyvateľ „C“ a povie: „Neverte mu,
obyvateľ „B“ klame!“
Ku ktorej skupine patria obyvateľ
„A“, „B“ a „C“?

Odpovede logické úlohy

Štvrtok
Polievky: morčacia, kláštorná, pečivo.
● Bravčový rezeň prírodný, ryža,
šalát ● Hovädzí guláš maďarský,
knedľa ● Kuracie stehno na zelenine, štuchané zemiaky s cibuľkou
● Grécky šalát, pečivo ● Cestoviny
s brokolicou a smotanovou omáčkou ● Žemľovka s tvarohom ● Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.

Z pokladov z internetu spracovala
P. Motyčková

1. Na takomto ostrove nie je možné, aby niekto povedal: „Som klamár.“ Poctivec by týmto výrokom klamal a podvodník
by hovoril pravdu. Takže obyvateľ „B“ musel klamať, a je teda podvodník. A pretože obyvateľ „C“ povedal, že „B“ klame,
je poctivec. Obyvateľ „A“ je taktiež poctivec, za predpokladu, že mu obyvateľ „B“ veľmi dobre rozumel, čo povedal.
2. Keďže v nedeľu hovoria obaja pravdu, tento deň to byť nemôže (lev tvrdí, že včera klamal, ale v sobotu neklame).
Jedna z postáv teda musí klamať. Správnou odpoveďou je teda štvrtok. Včera, teda v stredu, lev skutočne klamal. Keďže
jednorožec klame vo štvrtok, môže povedať, že včera klamal, pretože v stredu hovorí vždy pravdu.
3. Kým mali stráže prestávku, žena sa rýchlo vydala mostom a nikto teda nevedel, že kráľovstvo opustila. Vedela však, že
na druhú stranu mosta za 5 minút neprejde (keďže cesta trvala 8 minút), a preto sa v polovici mosta otočila a zamierila
späť ku kráľovstvu. Keď sa stráže vrátili z prestávky a uvideli ženu prichádzajúcu po moste, okamžite ju poslali preč do
susediaceho kráľovstva podľa ich zákona. A tak sa žene podarilo ujsť.
4. Aj keď to na prvý pohľad vyzerá, že na oslave musela byť kopa ľudí, v skutočnosti ich bolo len sedem. Celé rodinné
stretnutie pozostávalo z troch detí, súrodencov – dvoch dievčat a jedného chlapca. Zostava pokračuje ich rodičmi a rodičmi otca súrodencov.
5. Stačí hodiť loptu priamo nad seba. Gravitácia sa postará o zbytok.

Streda
Polievky: boršč s mäsom, tekvicová, pečivo.
● Domáca zabíjačka, zemiaková
kaša, cvikla ● Kuracie prsia s kuriatkovou omáčkou, cestovina ●
Pizza diabolská ● Bulharský šalát
s bravčovým mäsom, pečivo ●
Pečená ryba s bylinkami, mexická
zelenina ● Buchty na pare s lekvárom, kakaová posýpka, kakao ●
Bageta syrová ● Ovocný balíček.

Hádanky a logické úlohy pre každého

Odpoveď obrázok

Utorok
Polievky: držková, roľnícka, pečivo.
● Hovädzie dusené, chrenová
omáčka, knedľa ● Morčacie prsia
na zelenine, ryža, šalát ● Važecká pochúťka, zemiakové placky
● Študentský šalát, pečivo ● Rezance s tvarohom, zakysanka ●
Pečené buchty orechové, kakao ●
Bageta Apetito ● Mliečny balíček.

18. – 24. 2. 2019

Zdroj: depositphotos.com

Dostali ste sa k výsledku 105 alebo snáď 102? V skutočnosti je správna odpoveď číslo 81. Ak máte nesprávny výsledok,
pravdepodobne to bude preto, že ste si nevšimli, že v tretej rovnici sa nachádzajú 2 žlté kvety a v poslednej len 1. Ďalším
dôvodom môže byť počet lístkov, ktoré majú fialové kvety. Že ste si to nevšimli? Pri matematických hádankách musíte
byť pozorní.

Pondelok
Polievky: údeninová, kelová, pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ●
Jarné kuracie stehno, zemiaky ●
Plnená hlávková kapusta, knedľa
● Horehronský syrový šalát, pečivo ● Ryžový nákyp ● Cesnakové
osie hniezda ● Bageta moravská ●
Ovocný balíček.

Pondelok
Polievky: stupavská zabíjačková,
roľnícka, pečivo.
● Goralská pochúťka, knedľa ●
Kuracie prsia na lesných hríboch,
ryža, cvikla ● Zemiakové placky,
zakysanka ● Tlačenkový šalát, pečivo ● Kelový karbonátok, zemiaky,
šalát ● Maxi buchta s orechovovišňovou plnkou, vanilkový krém ●
Bageta Apetito ● Mliečny balíček.
Utorok
Polievky: zeleninová, bulharská,
pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, šalát
● Bravčový rezeň na rasci, tarhoňa,
uhorka ● Furmanské halušky ● Racio šalát, pečivo ● Losos na masle,
dusená zelenina ● Šúľance so strúhankou ● Bageta s pikantným mäsom ● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: mexická, bryndzová so
strúhaným cestom, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža, kompót ● Hovädzia pečienka sviečková, knedľa ● Vyprážaný
camembert, brusnicová omáčka,
zemiaky ● Pestrý cestovinový šalát
● Bravčové mäso dusené s kelom ●
Zapekané palacinky s tvarohom ●
Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: slepačia, kapustová letná,
pečivo.
● Jelenie ragú s brusnicami, cestovina ● Vyprážaný bravčový rezeň,
zemiakový šalát s majonézou ● Lasagne mäsové ● Syrové tajomstvo,
pečivo ● Hubové rizoto, uhorkový
šalát ● Pečené buchty so slivkovým
lekvárom, kakao ● Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: slovenská hubová, krupicová so zeleninou, pečivo.
● Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa ● Hovädzí guláš
mexický, ryža, šalát ● Zemiakovobryndzové pirohy so slaninou ●
Lahôdkový šalát, pečivo ● Kuracie
prsia s brokolicou a mandľami, zeleninová obloha ● Makový závin s
jablkami, kakao ● Bageta moravská
● Mliečny balíček.
Sobota
Polievka: prešporská, pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský,
opekané zemiaky, uhorka ● Perkelt
z morčacieho mäsa, cestovina ●
Bageta Gurmán.
Nedeľa
Polievka: krúpková, pečivo.
● Bravčové stehno hamburské,
knedľa ● Kuracie prsia orientálne,
ryža, šalát ● Bageta syrová.
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Spomienky

Poďakovania

„Už navždy prestali pre Teba hviezdy
svietiť, už navždy prestalo pre Teba
slnko hriať, ale tí čo Ťa milovali, nikdy
neprestanú na Teba spomínať. Osud
Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v
našich srdciach budeš navždy žiť.“
Dňa 20. januára sme si pripomenuli druhé výročie, odkedy nás navždy
opustila naša milovaná dcéra, mama,
stará mama, priateľka, sestra a príbuzná
Ľuboslava LEITNEROVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomína celá rodina
...

Dňa 5. februára sme si pripomenuli
smutné deviate výročie odvtedy ako nás
navždy opustila naša milovaná manželka,
mama, stará a prastará mama
Helena ŠTELLEROVÁ z Valaskej.
S láskou a úctou spomíname
...
Dňa 6. februára sme si pripomenuli osem
rokov odvtedy, ako nás navždy opustila
milovaná manželka, mama a stará mama
Viera TRUNEKOVÁ z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manžel, deti s rodinami
...
„Pri tomto prvom výročí slzy sa tisnú do
očí.“
Dňa 6. februára sme si pripomenuli
prvé výročie odvtedy, ako nás navždy
opustil náš milovaný syn a brat
Martin SOJAK z Dubovej
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú otec, sestra s
manželom a deťmi, krstný s rodinou a deťmi
...
„Mal som vás všetkých rád a chcel som
ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, keď som vás
musel opustiť. Neplačte, nechajte ma
tíško spať, čo mi bolo súdené, muselo sa
stať.“
Dňa 8. februára uplynulo desať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný
manžel, otec a starý otec
Ján ŠULEK z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra s rodinou a syn
...
„Odišla si tíško, už nie si medzi nami, no
v našich srdciach stále žiješ spomienkami“.
Dňa 8. februára uplynulo smutných päť
rokov odvtedy, ako nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mama, stará
mama a babka
Alžbeta AUXTOVÁ z Brezna.
Kto ste ju poznali, venuje jej spolu s
nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel,
dcéra, vnučky a pravnučka

Zuzana BABNIČOVÁ
Oľga JAVORČÍKOVÁ
35 rokov
Anna DAXNEROVÁ
Dušan MELOŠ
Životné jubileá

do starobného dôchodku

Miroslav HORVÁTH
František KOVÁČIK
Jozef KUREK
Ing. Marian MAKUCH
Marián MÁLIK
Márius POPPER
Peter SOLIAR
Stanislav BAKA
Ivan BURSA
Dušan GRÁFIK
Renata MAJCHÚTOVÁ
Jana ŠKULTÉTYOVÁ
Jozef VLČEK
Ing. Ida KORINTUŠOVÁ
Daniel LEHOTSKÝ
Ing. Ján URBAN

Štefánia AMBRÓZOVÁ
Marian KVAČKAJ
Mária MIKLOŠKOVÁ
V mene vedenia akciovej
spoločnosti Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú
prácu a do ďalších rokov života
želáme veľa slnečných dní.

Chceme poďakovať všetkým, ktorí
sa zúčastnili na poslednej rozlúčke s
našim milovaným manželom, otcom,
starým a prastarým otcom
Pavlom BOŠEĽOM z Heľpy,
ktorý nás navždy opustil dňa 25. januára vo veku 85 rokov.
Úprimne ďakujeme všetkým zúčastneným za kvetinové dary a prejavy
sústrasti.
Smútiaca rodina

...

30 rokov

Miroslav BARDEJOVSKÝ
Ján GIERTL
Drahoslava KAPUSTÍKOVÁ
Ivan KRAJČI
Ján MUCO
Miroslav PALIDER
Zdenko TOKÁR
Ján TRNIK
Robert VLČEK

...

„Zhasli oči, ktoré sme radi mali, pracovité ruky, ktoré nám vždy pomáhali.“
Dňa 2. februára sme si pripomenuli
dvanáste výročie od smrti nášho otca,
starého otca a prastarého otca
Františka ŠANTROCHA z Valaskej.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, vnuci a pravnuci

Peter MARTINEC
Dušan PEŤKO
Peter ŠINGER

do predčasného
starobného dôchodku

„Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechala si všetkých, ktorých si mala
rada. Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri tebe každý
deň“.
Chceme poďakovať všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke s
našou drahou, milovanou manželkou,
mamou, starkou a prastarkou
Máriou PALOVČÍKOVOU z Brezna,
ktorá nás navždy opustila dňa 24. januára vo veku 82 rokov.
Úprimne ďakujeme všetkým zúčastneným za kvetinové dary a prejavy
sústrasti. Zároveň ďakujeme za starostlivosť v posledných dňoch jej života zdravotníckemu personálu interného oddelenia NsP Brezno.
Smútiaca rodina

Prvého februára uplynulo jedenásť
rokov odvtedy, ako nás navždy opustila naša drahá manželka, mama a stará
mama
Mária MAJERÍKOVÁ z Dolnej Lehoty.
Spomíname s láskou a úctou
...

„V srdci si uchováme spomienku na teba
a tvoje láskavé srdce a ruky, ktoré nám
vždy pomohli.“
Dňa 2. februára sme si pripomenuli desiate výročie od smrti nášho milovaného
manžela, otca, švagra a starého otca
Františka KÚRA z Valaskej.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, synovia, vnuci a švagriná
...

V januári odišli

Vo februári blahoželáme
Pracovné jubileá
20 rokov
Miroslav KRŠTENÍK

Svetový deň bez mobilu
Z podkladov z internetu spracoval T. Kubej

Vedeli ste, že 6. február je svetovým
dňom bez mobilu? Tento rok to bolo už
po 19. krát, čo si svet pripomenul deň,
kedy by sme mali aspoň obmedziť používanie mobilného telefónu.
Za vznikom svetového dňa bez mobilu stojí francúzsky spisovateľ Phil Marso,
ktorý v roku 1999 napísal ako prvý knihu o mobile – Tueur de portable sans
mobile apparent. Jeho zámerom bolo
zvýšiť povedomie o stúpajúcej závislosti
na mobilných zariadeniach. Prvýkrát sa
tento deň oslavoval v roku 2001 a prvé
ročníky boli populárne najmä v Kanade,
Španielsku, Francúzsku, Belgicku, Švajčiarsku či Fínsku. V tento deň by si ľudia
mali vypnúť mobilné telefóny, aby sa
zamysleli nad zmenami života pod vply-
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nôt života. Určite aj vy poznáte vo svojom okolí niekoho, kto si svoj život bez
mobilu nevie ani predstaviť. Pár rokov
dozadu dokonca vznikol pojem „nomofóbia.“ Je to strach zo straty mobilného
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telefónu alebo mobilného signálu. Základ slova nomo pochádza zo skratky
„no mobile“.
Na túto fóbiu poukázali vedci z Veľkej
Británie a vypracovali aj štúdiu. Podľa
ich výsledkov až 53 percent majiteľov
mobilných telefónov má strach či trpí
obavou zo straty svojho mobilného telefónu. Respondenti ako hlavný dôvod
uviedli kontakt so svojou rodinou a blízkymi. Nomofóbiou častejšie trpia muži,
podľa štatistík je to až 58 percent. Ženy
za nimi ďaleko nezaostávajú, je ich 48
percent. Riziková skupina závislých na
smartfónoch sú aj ľudia, ktorí sú nútení
používať mobil viac ako 3 hodiny denne.
A ako ste na tom vy? Viete si predstaviť svoj život bez mobilu? Koniec
koncov, deň bez mobilu si môžete urobiť kedykoľvek chcete :-).
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V tajničke sa ukrýva citát od Sira Isaaca Pitmana: „Dobre usporiadaný čas je najspoľahlivejším ....“
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S Jozefom Moresom, koordinátorom mládeže FK Železiarne Podbrezová

Patríme do elitnej kategórie dvanástich klubov so štatútom futbalovej akadémie
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

FK Železiarne Podbrezová dlhodobo systematicky pracuje s mladými futbalistami od prípravky až
po juniorov. Koľko tímov máme
momentálne v mládežníckych kategóriách?
- Vo futbalovej akadémii
FK Železiarne Podbrezová
máme 12 družstiev. Od
najmladšej kategórie U7,
až po starší dorast U19.
Mohli by ste v krátkosti
zbilancovať jesennú časť
po jednotlivých kategóriách?
- Čo sa hodnotenia jesennej časti týka, rozdelil by som ju na
tri časti, podľa cieľov v jednotlivých kategóriách. V kategórii prípraviek je našim cieľom vybudovať
širokú základňu hráčov, z ktorej sa
postupne vyprofilujú budúci hráči
prvoligových dorasteneckých družstiev, juniorky a ligového „A“ družstva. Mladých hráčov postupne
„zasväcujeme“ do tajomstiev fut-

balu, učíme základom futbalovej
abecedy a pozitívnemu vzťahu ku
klubu. Pritiahnuť mladých chlapcov k futbalu nie je v súčasnosti
jednoduchá záležitosť. Je mnoho
iných lákadiel, ktoré sú našimi silnými protivníkmi. Ten záujem mladých celkovo o šport je
malý. Je to boj o každého mladého chlapca.
Dôležitú úlohu v tomto
smere zohrávajú rodičia a rodinné zázemie.
Ich záujem a podpora sú veľmi dôležitým
faktorom v tom, aby
deti chceli športovať.
Nám sa ale celkom
darí postupne dopĺňať kádre prípraviek.
Spolu s našim satelitom – Čiernym
Balogom máme, čo sa prípraviek
týka, celkovo 112 detí. To je slušné
číslo, ale zároveň musím dodať, že
v náboroch musíme byť ešte precíznejší a dôslednejší.
V kategórii žiakov nám urobili
radosť starší žiaci U15. V tabuľke po jesennej časti skončili na 4.
mieste, čím sa kvalifikovali do ba-

rážovej skupiny stred-východ, v
ktorej sa bude bojovať o postup do
finále o majstra Slovenska.
V doraste nám počas jesene,
hlavne v prvej polovici, zabrala
najstaršia kategória U19. Po 10.
kole sme dokonca figurovali na 1.
mieste. Po jesennej časti sme na
6. mieste, čo vzhľadom na presuny tých najtalentovanejších hráčov do „A“ družstva berieme ako
dobré východiskové postavenie
pred odvetnou časťou. Pozitívom
je spomínané zaradenie dorastencov do kádra „A“ družstva. Mejri,
Ludha, Galčík a Voško. Sú to naozaj
talentovaní chlapci a verím, že sa
v čo najkratšom čase uplatnia aj
v seniorskom družstve, podobne
ako Alexander Mojžiš, ktorý pravidelne nastupuje za „A“ družstvo. V
kategóriách U17 a U16 sa hlavne
zameriavame na dobrý tréningový
proces, identifikáciu talentovaných
hráčov pre ich budúce zaradenie
do juniorky a „A“ družstva a pripravujeme si ich pre kategóriu U19.
Pozitívom boli nominácie hráčov mládeže do reprezentácií
Slovenska, Prachar a Belko U16,

Geschwandtner a Raffay sú v hľadáčiku U17, vo výbere U18 Katunský a Galčík, v U19 Ludha a v širšom kádri Voško. Mejri by tam už
dávno bol, len mal české občianstvo a jeho zmena je dosť komplikovaný proces.
Nachádzajú sa v mládežníckych
kádroch iba hráči z Horehronia,
alebo tu hrajú aj futbalisti z iných
končín Slovenska?
- V mládežníckych kádroch nájdeme okrem domácich chlapcov z
Horehronia aj hráčov zo všetkých
kútov Slovenska. Máme tu chlapcov z východného Slovenska, z Trebišova, Sniny, Košíc, Rožňavy, Starej Ľubovne, ďalej z Oravy, Kysúc,
Považia, západného Slovenska, zo
Šurian, Prievidze, Bratislavy. Obsiahnuté je takmer celé Slovensko.
Dopĺňanie kádrov talentovanými
hráčmi z celého Slovenska je nevyhnutnou súčasťou našej práce.
Pôsobíme v najvyšších mládežníckych súťažiach, či už v žiackej 1.
lige, ako aj v dorasteneckej 1. lige.
Patríme do elitnej kategórie dvanástich klubov so štatútom futba-

lovej akadémie, kde musíme plniť
prísne licenčné kritériá, konfrontujeme sa s takými klubmi ako Slovan
Bratislava, DAC Dunajská Streda,
MŠK Žilina, AS Trenčín a inými. A
na to potrebujeme byť bezpodmienečne
konkurencieschopní.
Preto je neustále skvalitňovanie
našich kádrov aj chlapcami z vonku
nevyhnutné.
Aké sú vaše plány a vízie do budúcnosti?
- V prvom rade chceme vychovávať
a zásobovať seniorské družstvá, to
znamená juniorku a „A“ družstvo,
odchovancami z našej futbalovej
akadémie. Chceme sa prezentovať
atraktívnym, moderným, útočným,
herným štýlom, dopĺňať jednotlivé
kategórie talentovanými hráčmi,
ktorí by vhodne doplnili domácich
chlapcov, to znamená, že máme
v pláne zlepšiť našu náborovú a
skautingovú činnosť. V neposlednom rade sa zameriame na zlepšovanie našej práce, hlavne prostredníctvom vzdelávania našich
trénerov a prednášok.

Na svetovom šampionáte v Osrblí sa biatlonisti ŠK ŽP ukázali v dobrom svetle
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov v biatlone sa tento rok konali v Osrblí na prelome januára
a februára. V 16-člennej reprezentácii Slovenska si svoje miesto
našlo aj päť členov biatlonového
oddielu ŠK Železiarne Podbrezová
a svojimi výkonmi jednoznačne
ukázali, že im toto miesto právom
patrí.
V kategórii kadetiek sme mali
trojnásobné zastúpenie, keď nás
reprezentovali sestry Remeňové
a Ema Kapustová. V juniorskej kategórii štartovali Tomáš Sklenárik
a Lukáš Ottinger. Úvodné vytrvalostné preteky síce našim nevyšli
celkom podľa predstáv, po štafetách sa však nálada trochu zlepšila
a na konci šampionátu všetci naši
reprezentanti podávali výborné
výkony, pričom zaznamenali aj najlepšie umiestnenia.
Po 10. mieste v štafete kadetiek
s dvojicou našich sestier Remeňových sa rovnaké umiestnenie
podarilo zopakovať aj štafete juniorov, kde sme mali takisto dvoch
zástupcov – T. Sklenárika a L. Ottingera. Najlepšie umiestnenie nielen
v našich farbách, ale aj celkove v
našej reprezentácii zaznamenala v
šprinte kadetiek Z. Remeňová, kto-

rá skončila na výbornom 10. mieste po bezchybnej streľbe. O deň
neskôr pridali v šprinte juniorov
pekné umiestnenia aj T. Sklenárik
a L. Ottinger v podobe 19. resp. 26.
miesta. V stíhačke sa potom menej
darilo Tomášovi, ktorý klesol na 32.
priečku, naopak zlepšil sa Lukáš,
ktorý skončil 17. Rovnaké umiestnenie zaznamenala v stíhačke aj Z.
Remeňová. Najlepšie umiestnenie
E. Kapustovej bolo 21. miesto zo
stíhačky, kde M. Remeňová skončila 38. a výrazne si tak polepšila
oproti šprintu.
Zhodnotenie trénera biatlonového oddielu ŠK ŽP a reprezentačného trénera kadetiek Mgr. Petra
Kazára:
- Celý šampionát hodnotím veľmi
dobre po bežeckej, ale aj streleckej stránke výkonu našich reprezentantov. V konkurencii 35 krajín
sveta sme získali dve 10. miesta
v štafete kadetiek a aj juniorov a
skvelé 10. miesto Zuzany Remeňovej v rýchlostných pretekoch. Za
rovnako hodnotné považujem aj
výborné 21. miesto Emy Kapustovej v stíhacích pretekoch kadetiek,
taktiež výborné 17. miesto Lukáša
Ottingera v stíhacích pretekoch
a 19. miesto Tomáša Sklenárika
v rýchlostných pretekoch. Všetci
traja patrili medzi najmladších v

Lukáš Ottinger na trati počas šprintu juniorov. 			
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trojročníkových kategóriách. Mária Remeňová veľmi dobre rozbehla štafetu na prvom úseku a zvládla
aj stíhacie preteky. Jej najlepším
výsledkom bolo, aj napriek výbornému behu, 38. miesto zo stíhacích pretekov, v ktorých si vylepšila
svoju štartovaciu pozíciu až o 22
miest.
V reprezentácii Slovenska jednoznačne dominoval kolektív oddielu
biatlonu ŠK ŽP a.s. Dôkazom tejto
skutočnosti boli najhodnotnejšie
slovenské výkony v individuálnych
disciplínach, výborne zvládnuté
štafetové úseky na úrovni TOP 6 a
fakt, že do záverečných stíhacích
pretekov sa z celkové počtu sedem
kvalifikovaných reprezentantov SR,
dostalo až päť „Železiarov“, ktorí
získali aj najvyššie umiestnenia.
Osobne som veľmi šťastný, že
náš systém prípravy každoročne
produkuje mladých reprezentantov na vysokej medzinárodnej
úrovni v dievčenských, ale aj chlapčenských kategóriách. Veľké poďakovanie za dlhodobú podporu a
prácu patrí najmä spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. a jej dcérskym spoločnostiam a všetkým
zainteresovaným zamestnancom.
Za pomoc počas šampionátu ďakujem aj ďalším trénerom reprezentačných družstiev, masérovi, skvelému fanklubu a servisnému tímu,
ktorí počas majstrovstiev odvádzali
výbornú prácu.
Výsledkový servis:
27.1. Vytrvalostné preteky kadetiek: 51. M. Remeňová, 63. Z. Remeňová, 84. E. Kapustová.
28.1. Vytrvalostné preteky juniorov: 66. T. Sklenárik, 70. L. Ottinger.
29.1. Štafeta kadetiek: 10. M. Remeňová, Z. Remeňová + ďalšia
členka slovenskej štafety B. Horniaková.
30.1. Štafeta juniorov: 10. L. Ottinger, T. Sklenárik + ďalší členovia
slovenskej štafety M. Baloga a M.
Lepeň.
1.2. Šprint kadetiek: 10. Z. Remeňová, 32. E. Kapustová, 60. M. Re-

Ema Kapustová spolu so sestrami Remeňovými počas svetového šampionátu v Osrblí. Foto: Igor Stančík

meňová.
2.2. Šprint juniorov: 19. T. Sklenárik, 26. L. Ottinger.
3.2. Stíhačka kadetiek: 17. Z. Re-

meňová, 21. E. Kapustová, 38. M.
Remeňová.
3.2. Stíhačka juniorov: 17. L. Ottinger, 32. T. Sklenárik.

Dôležitý krok Podbrezovej
k postupu do Final four
Ing. Pavol Kühnel

V prvom zápase druhého kola kolkárskej Ligy majstrov privítali naši
hráči na domácich dráhach KK
Konstruktor Maribor. Slovinský
súper v zostave s viacerými reprezentantmi, ktorý vyradil v prvom
kole silný maďarský tím Répcelaki,
sa chcel pokúsiť o podobný kúsok
aj proti nášmu družstvu. Náš tím
však koncentrovaným
vystúpením nepripustil žiadne prekvapenie
a vytvoril si vynikajúcu
šancu na postup do Final four.
V prvej trojici nastúpil
prvýkrát po zranení Erik
Kuna a spolu s Danielom Tepšom
nedali svojim protihráčom žiadnu
šancu – Erik 674 a Daniel s najlepšou dorážkou zápasu (282) 693.
Vadovič nestačil na najlepšieho
hráča Mariboru Jurančiča (652).
Napriek výraznému povzbudzovaniu slovinských fanúšikov bol roz-

diel v kolkoch po tejto trojici +106
v náš prospech a 2:1 na body.
V druhej trojici náš najlepší hráč
Zavarko (695) napriek svojmu výbornému výkonu nebol stredobodom pozornosti podbrezovských
fanúšikov – predpokladal sa jasný
bod. Oči sa upierali na súboje Tomku s Lepejom (603) a Pašiaka s Blažom (632). Po 60 hodoch bolo po
1:1 na dráhy a rozdiel len pár kolkov. V druhej šesťdesiatke však naši hráči nedali
súperovi už ani bod a zaslúžene pridali dôležité
víťazstvá do celkového
skóre.
Celkovo sme nadelili
súperovi až 253 kolkov –
krásnych 3965 ku 3712 kolkom, čo
znamenalo jasné víťazstvo 7:1 na
body. Odveta sa odohrá v Maribore 16. februára o 13. hodine.
ŠK Železiarne Podbrezová: Tepša
693, Vadovič 616, Kuna 674, Tomka 640, Pašiak 647 a Zavarko 695.
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