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Železiarne Podbrezová

O modernizácii skladu náhrad-
ných dielov bolo rozhodnuté na 
základe nevyhovujúceho stavu 
podlahy v sklade a morálneho a 
fyzického opotrebenia techno-
logického zariadenia. Pri tvorení 
koncepcie moderného centrálne-
ho skladu bolo naplánované aj 
presťahovanie prejímky materiá-
lov, vstupnej kontroly a skladov 
č. 14, 15 a 16 z priestorov starého 
závodu na nový závod, čo výrazne 
zjednoduší logis  ku distribúcie 
náhradných dielov pre prevádz-
karne v novom závode.

Po vypracovaní nevyhnutnej 
projektovej dokumentácie boli v 
marci začaté rekonštrukčné prá-
ce búraním podlahy a súbežne 
boli vykonané aj ďalšie dôležité 
činnos  , ako spevnenie obvodo-
vých základov, kompletná výmena 
elektroinštalácie, vodovodných 
rozvodov, kúrenia a efek  vneho 
osvetlenia haly. Popri základných 
stavebných činnos  ach boli rea-
lizované aj niektoré tzv. „naviac 
práce“ – ako nová dažďová kana-
lizácia, oprava fasády, drenáže a 

odvodnenie od chladiacich nádrží, 
oprava chodníkov, výmena poško-
dených sklených okien a nátery 
oceľových konštrukcií.

Mimoriadna pozornosť bola ve-
novaná výberu moderného tech-
nologického zariadenia, ktoré sa 
skladá z paletových regálov a re-
gálových zakladačov o hmotnos   
dielov do 600 kilogramov, paleto-
vých regálov a vidlicového zakla-
dača pre skladovanie dielov do 2 
700 kilogramov a dvoch automa-
 ckých ver  kálnych skladov pre 

súčiastky malých rozmerov.
Rozmerovo najväčšie sú paleto-

vé regály BITO PRO, ktoré posky-
tujú na ploche 37 x 15,7 metra a 
výške 9,5 metra až 3 660 boxov pre 
zaskladnenie paliet, z toho 3 504 
miest pre kovové boxy s výškou 
600 milimetrov a 156 miest pre 
kovové palety s výškou presklad-
neného materiálu do 1 000 mili-
metrov.

Súčasťou technológie sú dva 
kusy moderných trojstranných za-
kladačov, so zdvižnou kabínou EKX 
412 DZ Jungheinrich – triplex a s 
výškou zdvihu 9 780 milimetrov, 

ktoré sú pomocou indukčného 
systému navádzania pri pojazde 
stroja schopné pracovať v polo-
automa  ckom režime, čo výrazne 
urýchľuje čas a zjednodušuje spô-
sob zaskladňovania paliet. 

Náročnou úlohou pre stavbárov 
bolo dosiahnu  e extrémnej rovin-
nos   podlahy v uličkách pojazdu 
týchto vozíkov, ktorá bola dosiah-
nutá až použi  m špeciálnej samo-
nivelizačnej epoxidovej hmoty.

Skladovanie väčších ND bude v 
severnej čas   haly, ktorá je vyba-
vená dvomi paletovými a dvomi 
konzolovými regálmi umiestnený-
mi na ploche 37,5 x 4,18 metra, 
s výškou 5 metrov a spolu umož-
ňujú zaskladniť 256 paliet, z toho 
64 s výškou do 1 400 milimetrov a 
192 s výškou do 1 100 milimetrov. 
Táto technológia pracuje s vidlico-
vým zakladačom Hubtex od fi rmy 
Hyster s bočným výsuvom vidiel. 

Sklad náhradných dielov v novom závode prešiel kompletnou modernizáciou.                     Foto: A. Nociarová

  Foto: A. Nociarová

Augustová stredná oprava v oceliarni

Stredná oprava v prevádzkarni 
oceliareň sa uskutočnila v pláno-
vanom termíne 12. až 16. augusta, 
pričom niektoré práce boli realizo-
vané už počas plánovaného výrob-
ného prestoja – v termíne od 17. 
do 20. augusta. 

Letná odstávka je pre nás, z dô-
vodu najvhodnejších klima  ckých 
podmienok na výkon a rozsah prác, 
strategická. Na oprave sa podieľali 
interní zamestnanci prevádzkovej 
strojnej údržby a elektroúdržby 
oceliarne, zamestnanci oceliarne a 
elektroservisu. Značný rozsah prác 
počas odstávky zabezpečovali pre-
vádzkarne energe  ka a doprava, či 
už na celkoch samotnej oceliarne, 
alebo na obslužných zariadeniach, 
ktoré sú nevyhnutne potrebné pre 
chod výroby. 

Stav zamestnancov bol doplnený 

o externých strojných zámočníkov 
a ďalších zamestnancov externých 
fi riem, ktoré zabezpečovali rôzne 
špecifi cké práce a revízie zariadení. 
Celkovo sa na oprave podieľalo de-
sať externých fi riem.

Uskutočnilo sa niekoľko rozsiah-
lejších opráv technických zariadení, 
ako oprava kyslíkovo-uhlíkového 
manipulátora MORE, ktorý bol kom-
pletne renovovaný a rekonštrukciou 
prešla aj plošina, na ktorej je mani-
pulátor upevnený. Ťažiskovou prá-
cou na EAF peci bola výmena koľaje 
a podvozkov otoč-portálu, ktoré už 
boli značne opotrebované a kom-
plexná revízia vykonaná na ramene 
uchytenia elektród č. 2. Súbežne 
prebiehala aj oprava dopravných 
trás pre dávkovanie prísad. Z dôvo-
du úpravy pracoviska pre nový mul-
 funkčný búrací stroj Brokk, bola 

upravená trasa prívodného potru-
bia plynu a vzduchu na ver  kálnych 
ohrevoch panvy. Na odprašovacej 

stanici EOP sa uskutočnila čiastoč-
ná výmena fi ltračných elementov, v 
reťazovom dopravníku bola vyme-
nená prepravná reťaz a na výsypke 
usadzovacej komory boli zhotovené 
čis  ace otvory.

Na zariadení plynulého odlieva-
nia (ZPO) bola uskutočnená roz-
siahla oprava odsunovača v expe-

Kyslíkovo-uhlíkový manipulátor MORE po kompletnej renovácii

dokončenie na strane 3

Modernizácia skladu náhradných 
dielov v novom závode je dokončená

Išlo o organizačne a fi nančne najnáročnejšiu investičnú akciu roka

Samoobslužné váhy 
v ŽP a.s.

V marci tohto roku bola v 
areáli starého závodu do 
prevádzky uvedená auto-
ma  zovaná, samoobslužná 
váha, ktorá slúži na interné 
váženie vozidiel s prísadami 
pre prevádzkareň oceliareň, 
vývoz odpadov na skládky a 
v neposlednom rade pre ex-
terné váženie nakládky kon-
 nuálne odlievaných oceľo-

vých blokov. V septembrové 
víkendy bola do prevádzky 
uvedená aj samoobslužná 
váha v novom závode. So  -
vér pre váhy bol vyvinutý v 
spolupráci s dcérskou spo-
ločnosťou ŽP Informa  ka 
s.r.o.

Deň zdravia s Dôverou

V dňoch 10. – 11. septem-
bra sa v priestoroch sta-
rého a nového závodu ŽP 
a.s. uskutočnil Deň zdravia 
so zdravotnou poisťovňou 
Dôvera. Zamestnanci mali 
možnosť dozvedieť sa kom-
plexné informácie o svo-
jom zdraví prostredníctvom 
kvantového rezonančného 
analyzátora, zmerať si tlak a 
hladinu oxidu uhoľnatého v 
pľúcach. Okrem toho získa-
li informácie o pripravova-
ných a aktuálnych akciách 
zdravotnej poisťovne, na 
ktoré majú nárok.

Aktuality z doplnkového 
dôchodkového sporenia

Väčšina zamestnancov ŽP 
a.s. si plánuje na dôchodok 
prilepšiť aj úsporami z III. 
piliera v DDS STABILITA. Ako 
 eto úspory efek  vne zhod-

no  ť a využiť všetky výhody, 
ktoré doplnkové dôchodko-
vé sporenie ponúka, ale aj o 
tom, ako sa vyhnúť najčas-
tejším chybám, sme sa roz-
právali s Mgr. Janou Volne-
rovou, vedúcou oddelenia 
marke  ngovej komunikácie.

Majstrovstvá sveta 
v letnom biatlone

V dňoch 21. – 25. augusta sa 
v bieloruskom meste Minsk 
– Raubichi konali Majstrov-
stvá sveta v letnom biatlone 
na kolieskových lyžiach. Na 
poduja   štartovalo 205 biat-
lonistov z 22 krajín sveta.

FK ŽP čítajte na strane 8

Futbalisti s plným 
bodovým ziskom

Ôsme kolo druhej ligy pri-
nieslo zápas našich futbalis-
tov pro   hráčom FC Petržal-
ka. Prvá šanca prišla v 10. 
minúte, keď nebezpečne 
zakončil Pribula, ale brankár 
jeho pokus chy  l. V 17. a 22. 
minúte pohrozili aj hos  a.
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V dňoch 10. – 11. septembra sa v 
priestoroch starého a nového zá-
vodu ŽP a.s. uskutočnil Deň zdra-
via so zdravotnou poisťovňou Dô-
vera. Zamestnanci mali možnosť 
dozvedieť sa komplexné informá-
cie o svojom zdraví prostredníc-
tvom kvantového rezonančného 
analyzátora a zmerať si tlak a hla-
dinu oxidu uhoľnatého v pľúcach. 
Okrem toho získali informácie o 
pripravovaných a aktuálnych akci-
ách zdravotnej poisťovne, na kto-
ré majú nárok.

Túto možnosť využilo takmer 
šesťdesiat zamestnancov. Biok-
vantový analyzátor, ktorým boli 
zamestnanci vyšetrení, vyhodno   
až sedemdesia  ri ľudských funkcií 
v organizme. Na základe frekven-
cie každého orgánu vie určiť prí-
padné odchýlky v tele, vyhodno  ť 
stav pečene, obličiek, pľúc, ciev a 
kardiovaskulárneho systému. Tie 
sú podľa farebnos   rozdelené do 
troch skupín – normálne, mierne 
patologické a závažne patologické. 
Zamestnanec bol následne upo-

zornený, na čo si má dávať pozor, 
poprípade aké vitamíny, aminoky-
seliny, stopové prvky či koenzýmy 
zaradiť do jedálnička.  

Vo všeobecnos   ľuďom najviac 
chýbal vápnik, zinok a aj vitamín 
C, ktorý je označovaný za streso-
vý vitamín a je najčastejšie vypla-
vovaným vitamínom z nášho tela. 
Keď ho je nedostatok, dochádza k 
oslabeniu imunity a častejšiemu 
ochoreniu. Čo sa týka poškodenia 
orgánov, najväčším problémom 
bola stukovateľnosť pečene. Ide o 
dôsledok nadmerného prijmú sa-
charidov a fruktózy, samozrejme 
svoje urobí aj zvýšený príjem alko-
holu. 
Zamestnancov, ktorí sa dňa zdra-
via zúčastnili, sme sa opýtali, ako 
túto možnosť hodno  a a čo nové 
o svojom zdravotnom stave zis  li:

Mgr. Magdaléna BARDELČÍKOVÁ, 
Ppam

 - Na vyšetrení podobného druhu 
som prvýkrát a hodno  m ho veľmi 
pozi  vne. Takáto možnosť bene-
fi tu od zamestnávateľa je dobrá, 
pretože človek má málokedy čas 
ísť na niečo podobné. Potešilo ma, 
že som sa dozvedela množstvo no-
vých informácií nielen o sebe, ale 
aj o tom, na čo mám ako poistenec 
Dôvery nárok. Vyšetrenie mi potvr-
dilo môj zdravotný stav, ale samoz-
rejme som dostala aj isté odporú-
čania vo forme vitamínov.

 
Lucia BERAXOVÁ, Ppam

 - Vyšetrenie biokvantovým ana-
lyzátorom som v ŽP a.s. už absolvo-
vala, ešte pred materskou dovolen-
kou. Vtedy, aj dnes som si potvrdila 
svoj zdravotný stav. Samozrejme, 
dostala som aj odporúčania, čo 
treba zlepšiť. Vo všeobecnos   
hodno  m túto akciu veľmi dobre, 
pretože v bežnej praxi sú podobné 
vyšetrenia nielen časovo, ale aj fi -
nančné náročné a my to máme v 
rámci zamestnania zdarma.

Renáta BÁNIKOVÁ, Tcú
 - Niečo podobné som absol-

vovala, ešte keď som pracovala v 
pretlačovni. Toto je ale komplex-
nejšie a navyše výsledky dostane-
me podrobne aj e-mailom, takže 
sa k nim kedykoľvek môžeme vrá-
 ť. Dozvedela som, že som v po-

riadku, čo ma teší. Samozrejme, 
mám doplniť niektoré vitamíny 
ako napríklad vitamín C a stopové 
prvky, ale na to, že nemám š  tnu 
žľazu sú to veľmi dobré výsledky. 
Išla som sem hlavne kvôli vyšetre-
niu pečene, ktorá je  ež v poriad-

Deň zdravia so zdravotnou 
poisťovňou Dôvera 

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Mgr. Magdaléna BARDELČÍKOVÁ

Lucia BERAXOVÁ

Renáta BÁNIKOVÁ

Mária ŤAŽKÁ

Organizačné normy

Smernica S-464/2016
revízia 0, zmena III

Nebezpečné udalos   v Železiarňach 
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 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnu  e č. 17/2019 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. v 
mesiaci august  2019

Rozhodnu  e č. 18/2019 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. od 
01. 09. 2019

Rozhodnu  e č. 19/2019 Zmena Rozhodnu  a č. 18/2019 ge-
nerálneho riaditeľa ŽP a.s.  „Úprava 
pracovného režimu v ŽP a.s. od 01. 09. 
2019“

Príkaz č. 12/2019 Inventarizácia majetku a záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov 
v ŽP a.s. v roku 2019

Právny odbor – referát organizácie
 a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Ing. Soňa Roštárová

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

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  
D-05/2019 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a or-
ganizačné normy a zároveň je zverejnený v  elektronickej forme na 
nižšie uvedenej adrese.

 V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legis-
la  vy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom 
mesiaci. V auguste boli zverejnené:

ku, tak som spokojná. 

Mária ŤAŽKÁ, Gork
 - Na dni zdravia chodím opako-

vane, ale vždy sa dozviem nové a 
zaujímavé informácie, ktoré som 
doteraz ani netušila. Je veľmi dob-
ré z času na čas zis  ť svoj zdravot-
ný stav. Odporúčania, ktoré som 
dostala, som si vzala k srdcu a bu-
dem sa podľa nich riadiť. Možnosť 
absolvovať takéto vyšetrenie v prá-
ci beriem ako veľkú výhodu.

 
V prípade, že chcete svoju zdra-

votnú poisťovňu zmeniť, máte čas 
len do konca septembra.  

Pobočka zdravotnej poisťovne 
Dôvera v Podbrezovej (budova Slo-
venskej sporiteľne), má nasledov-
né otváracie hodiny: 

- pondelok – piatok: 7. – 11. hod. 
a 11.30 – 16. hod

 - piatok (30. septembra, v po-
sledný deň zmeny) 7. – 11. hod. a 
11.30 – 18. hod.

V dňoch 14. až 18. augusta sa v 
severnej Morave, v malebnom 
mestečku Bouzov, konala Me-
dzinárodná balónová fiesta, ako 
jedno z podujatí ČBZ českého 
pohára v balónovom lietaní. 

Atraktívneho podujatia sa zú-
častnilo dvadsaťjeden balóno-
vých posádok z viacerých krajín 
Európy, medzi ktorými sa množ-
stvu divákov predstavil aj balón 

Železiarní Podbrezová, klub Hron. 
K  vyvrcholeniu celého podujatia 
patrilo defilé balónov nad hra-
dom Bouzov a vyhlásenie výsled-
kov. 

Posádka bola tvorená z radov 
zamestnancov ŽP a.s. a rodinných 
príslušníkov – v zložení Anna No-
ciarová, Ing. Zdenko Fedor, Ing. 
Peter Halmos a Miroslav Prč sa 
umiestnila na 2. mieste.

Medzinárodná balónová fi esta

Balón ŽP nad hradom Bouzov.          Foto: A. Nociarová

Opätovne zvýšený počet chorých v BBSK
 signalizuje blížiacu sa chrípkovú sezónu

Pomerne výrazný vzostup cho-
robnos   na akútne respiračné 
ochorenia (ARO), či chrípku a jej 
podobné ochorenia (CHPO), za-
znamenali epidemiológovia v 
Banskobystrickom kraji. 

Zvýšený výskyt týchto ochorení 
svedčí o tom, že sa blíži chrípková 
sezóna. Napriek tomuto vzostupu 
však možno situáciu považovať za 
primeranú ročnému obdobiu, ako 
aj dlhoročnému priemeru. Vyšší 
výskyt ARO aj CHPO evidujú epi-
demiológovia aj v medziročnom 
porovnaní. Na ARO je tu v súčas-
nos   v absolútnych číslach cho-

rých 2 329 ľudí, ktorých v polovici 
septembra do systému bansko-
bystrického Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) 
zahlásili ošetrujúci lekári. Predsta-
vuje to prepočítanú chorobnosť 
945 na 100-  síc osôb. Počet cho-
rých na chrípku je aktuálne 131, 
čo je chorobnosť vyše 53 osôb 
na 100-  síc obyvateľov. Chorí sú 
predovšetkým študen   stredných  
škôl, ale aj ľudia v produk  vnom 
veku, seniori a žiaci základných 
škôl. Výraznejší nárast akútnych 
respiračných ochorení je podľa 
odborníkov ideálny na venovanie 
sa prevencii. Počnúc zvýšenou 
pozornosťou hygiene prostredia, 
hlavne rúk, rovnako doma, ako aj 

v školských a predškolských zaria-
deniach, cez zvýšenú konzumáciu 
prírodných vitamínov, obsiahnu-
tých v zelenine a ovocí, až po plá-
novanie očkovanie pro   sezónnej 
chrípke. 

„Najúčinnejšou ochranou pro-
  chrípke je očkovanie. Neustále 

opakovanie princípov prevencie 
pro   chorobám, hlavne v tomto 
období pro   respiračným ochore-
niam a chrípke, má svoj význam. 
Ľuďom treba pripomínať, čo ich 
uchráni pred ochorením, ktoré 
môže mať v krajnom prípade fa-
tálny dosah“, konštatuje vedúca 
Odboru epidemiológie bansko-
bystrického RÚVZ MUDr. Mária 
Avdičová.

M. Tolnayová
RÚVZ Banská Bystrica 
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Výhodou zakladača je inštalácia 
kamerového systému v oblas   
vidiel, ktorý umožňuje presné a 
bezpečné založenie palety do vyš-
šie položených boxov. 

Nadrozmerné ND budú skla-
dované na voľnej ploche, v tejto 
čas   haly, o rozmere cca 20 x 8 
metrov a ich manipuláciu bude 
vykonávať pôvodný osem tonový 
mostový žeriav.

Najmenšie ND budú skladova-
né v dvoch ver  kálnych automa-
 ckých skladoch MODULA. Ten 

umožňuje op  malizáciu činnos   
s maximálnym využi  m dostup-
ného priestoru, pričom počíta-
čové riadenie umožňuje sledovať 
a op  malizovať všetky logis  cké 
procesy zaskladňovania. V obi-
dvoch skladoch, pri výške 9 900 
milimetrov a zastavanej ploche 
iba 23 metrov štvorcových, je 
možné uložiť materiál až do 138 
políc pri celkovej ploche 370 
metrov štvorcových a hmotnos   
materiálu v jednej polici do 750 
kilogramov.

Súčasťou modernizácie skladu 
21, 38 bola aj výstavba nového 
prístavku zo severnej čas   haly. 
V dvojpodlažnej budove o roz-
meroch 21,6 x 5 metrov boli vy-
tvorené komfortné kancelárske a 
hygienické priestory a šatne pre 
riadiacich zamestnancov skla-
du, obsluhy a vstupnej kontroly 
odboru riadenia a zabezpečenia 
kvality.

Kvôli vjazdu kamiónov, resp. 
ľahkých úžitkových vozidiel, boli 
nainštalované z obidvoch strán 
haly nové zvislo posuvné sekčné 
brány s prechodovými dverami 
pre vstup osôb, ktoré sú vybavené 
nevyhnutným moderným bezpeč-
nostným systémom a zastrešením 

vonkajšieho vstupného priestoru.
Výstavbou novej koncepcie 

skladu bolo vynútené aj premiest-
nenie pracoviska automobilovej 
váhy, keďže sa nachádzalo vo 
vnútri haly. Súčasné pracovisko je 
vytvorené v moderných klima  zo-
vaných unimobunkách Koma, kde 
je okrem kancelárskeho priesto-
ru aj šatňa a hygienický priestor 
pre obsluhu. Zaujímavosťou je, že 
vážiaci systém Tenzona bol dopl-
nený o možnosť samoobslužného 
váženia zaškolenými vodičmi ŽP 
a.s. pri prevoze interných mate-
riálov, ktorý umožní racionalizá-
ciu zamestnancov, predovšetkým 
počas víkendových dní.

Je potrebné zdôrazniť, že mo-
dernizáciou skladu 21, 38 vznikol 
moderný centrálny sklad, pričom 
táto inves  cia bola organizačne a 
fi nančne najnáročnejšou inves  č-
nou akciou tohto roka. Bola zreali-
zovaná v extrémne krátkom čase, 
a to pri viac ako 10 percentnej 
úspore fi nančných prostriedkov 
voči odhadnutým plánovaným 
nákladom. Na jej realizácii sa po-
dieľali desiatky projekčných, sta-
vebných a dodávateľských fi riem. 
Aj napriek niektorým vynúteným 
prekážkam pri realizácii, resp. 
vynúteným „naviac prácam“, bol 
pôvodný časový harmonogram 
rekonštrukcie dodržaný. 

Poďakovanie patrí všetkým spo-
lupracujúcim fi rmám, ale zvlášť 
technickým, riadiacim a dozorujú-
cim zamestnancom inves  čného 
odboru za úsilie pri riešení úloh 
súvisiacich s touto akciou.

Rekonštrukcia skladu spĺňa 
všetky predpoklady súčasnej 
doby a svojou úrovňou vytvorila 
podmienky pre dobudovanie mo-
derného logis  ckého toku mate-
riálov pre budúce obdobie v celej 
ŽP a.s. 

V marci tohto roku bola v areáli 
starého závodu do prevádzky uve-
dená automa  zovaná, samoobs-
lužná váha, ktorá slúži na interné 
váženie vozidiel s prísadami pre 
prevádzkareň oceliareň, vývoz 
odpadov na skládky a v neposled-
nom rade pre externé váženie na-
kládky kon  nuálne odlievaných 
oceľových blokov. V septembrové 
víkendy bola do prevádzky uve-
dená aj samoobslužná váha v no-
vom závode. So  vér pre váhy bol 
vyvinutý v spolupráci s dcérskou 
spoločnosťou ŽP Informa  ka s.r.o.

Na základe zvyšujúcich sa požia-
daviek na organizáciu a expedíciu 
rúr bol v minulom roku otvorený 
automa  zovaný sklad rúr – AS3 v 
starom závode. Vzhľadom k tomu, 
že sa tým zvýšil počet vážení pre 
nakládku, bola váha v starom zá-
vode plne vyťažená. Bolo nutné 
uvažovať o novom, rýchlejšom a 
modernejšom systéme. Vo vede-
ní spoločnos   bolo rozhodnuté o 
umiestnení novej automa  zovanej 
váhy v starom závode a neskôr aj 
v novom závode. Prevoz interných 
materiálov bol tak výrazne zjedno-
dušený. 
Viac o príprave a fungovaní váh 
nám povedala Mgr. Zuzana Kara-
ková, vedúca referátu vstupnej 
kontroly:
 - Samoobslužné váhy slúžia hlav-
ne pre vnútropodnikové potreby 
ŽP a.s. Otvorením skladu AS3 sa 
v priestoroch starého závodu, pri 
vážení, tvorili kolóny. Spočiatku sa 
uvažovalo o opravení staršej váhy 
pri zásobovaní, v starom závode. 
Vo vedení však bolo rozhodnuté o 
novej automa  zovanej váhe. So  -
vér bol vyvinutý v spolupráci so ŽP 
Informa  ka s.r.o. a váha funguje na 
nasledovnom princípe: 

Pri vážení vozidiel v rámci ŽP 
a.s., ktoré vyvážajú rôzne druhy 
odpadu na skládky alebo prísady 
pre prevádzkareň oceliareň, musí 
šofér disponovať dokladmi pre in-
terné váženie, ktoré sa vypisujú v 
informačnom systéme príslušnej 
prevádzkarne alebo odborného 

útvaru. Do systému je potrebné 
naviesť evidenčné číslo vozidla, 
označenie prívesu a materiál, kto-
rý je prevážaný. Vodič si následne 
z informačného systému vyberie 
príslušný doklad a uskutoční sa vá-
ženie. 

Výrazne sa tak skrá  l čas váže-
nia, pretože predtým to fungovalo 
tak, že vážnik musel sám naviesť 
vozidlo do systému, odvážiť ho 
prázdne a následne aj plné. Okrem 
vnútropodnikových potrieb slúži 
samoobslužná váha aj pre naklád-
ky kon  nuálne odlievaných blokov 
pre tuzemsko a Českú republiku. 
Váha v starom závode je prístup-
ná len do 18. hodiny, takže ak bola 
nakládka realizovaná neskôr, vodič 
musel dokončiť 
nakladací pro-
ces v novom 
závode. Vďaka 
samoobslužnej 
váhe tak môže 
urobiť aj po 18. 
hodine, a to 
priamo na mies-
te nakladania v 
starom závode – 
vodiča zaevidujú 
a váži sa sám. 

Váha disponu-
je optozávorami 
a semaformi, 
takže vozidlo je 
pri vážení kori-

gované a v prípade nesprávneho 
stá  a usmerňované vo vážnom 
domčeku. 

Váha je zabezpečená kamerami 
rozpoznávajúcimi evidenčné číslo 
vozidla, ktoré je automa  cky ove-
rované voči EČV priradenému k 
čipovej karte vozidla. Automa  c-
ké váženie je možné realizovať iba 
vtedy, keď sa vodič iden  fi kuje či-
povou kartou vozidla a zamestnan-
ca alebo v prípade nakládky kon-
 nuálne odlievaných oceľových 

blokov návštevnou kartou.
Reálne váženia v samoobsluž-

nom režime boli začaté aj v skú-
šobnej prevádzke, vzhľadom na 
dobrú úroveň poznania vodičov a 
vystavovateľov dopravných listov.

dičnej hale, kde bolo vymenených 
päť vedení zliatkov a bola skontro-
lovaná prevodovka a spojky po-
honu. Opravená bola prevodovka 
chladníka, kde bol vymenený ozu-
bený hriadeľ, ložiská a tesniace 
prvky. Na liacom prúde č. 3 sme 
preven  vne vymenili ťažno-rovna-
cie stolice. Zdemontované stolice 
následne zgenerálkujeme a pripra-
víme na ďalšiu periodickú výmenu 
počas strednej opravy, plánovanej 
v závere roka. 

V sekundárnej komore sme čias-
točne sanovali skorodované nosné 
čas  , v ktorých boli metódou tla-
kového otryskávania očistené po-
vrchy. Tie boli následne spevnené 
a nakoniec bol nanesený ochranný 
epoxidový náter. Vymenená bola aj 
časť potrubia sekundárneho chla-
denia.

Na strategickom liacom žeriave 
č. 234 fi rma KPS Brno vykonala 
čiastočnú generálnu opravu pre-
pojení priečnikov mosta a násled-
né zosilnenie s  en priečnikov. 
Spomenutá oprava si vyžiadala 
výstavbu zložitého závesného le-

šenia. Na sádzacom žeriave č. 269 
bol vymenený základ brzdy zdvihu. 
V rámci plánovaných generálnych 
opráv boli na žeriavoch č. 273 a 
271 vymenené lanové bubny a na 
žeriavoch č. 238 a 241 laná zdvihu. 
Rozsiahlejšie práce boli vykonané 
aj na žeriavoch č. 236, 317 a 321, 
kde boli vymenené káblové nosiče 
a bubny.

Napriek náročnos   prác sa nám 
podarilo všetky úlohy ukončiť v po-
žadovanom termíne a zabezpečiť 
chod výroby oceliarne. 

Samotnú výrobu sme odštarto-
vali 20. augusta, v II. zmene, teplý-
mi skúškami. Ďalšia stredná oprava 
je naplánovaná počas decembra 
tohto roku a my už zabezpečujeme 
potrebné náhradné diely a kon-
trahujeme externé fi rmy, aby sme 
zabezpečili výkony pre zrealizova-
nie opravárenských prác. Verím, že 
udržíme technický stav zariadení v 
dobrej kondícii a ciele stanovené 
na rok 2019 splníme v plnom roz-
sahu. 

Na záver chcem poďakovať všet-
kým zamestnancom, ktorí sa na 
úspešne zvládnutých opravách po-
dieľali.

Modernizácia skladu 
náhradných dielov 
v novom závode je 

dokončená
dokončenie zo strany 1

dokončenie zo strany 1

Augustová stredná 
oprava v oceliarni

Na Mierovej ulici, nad novým zá-
vodom ŽP a.s., prebiehajú od kon-
ca minulého roka stavebné práce, 
ktoré sú spojené s realizáciou ka-
nalizácie v obciach Valaská a Hro-
nec. Plán dokončenia tejto čas   
komunikácie narušili vedľajšie 
faktory, a tak bol pôvodný termín 
asfaltovania cesty odložený.

Vozovka na Mierovej ulici, v čas   
Piesok, je značne frekventovaným 
úsekom, ktorý je najviac využívaný 
ako skratka medzi Valaskou a Pies-

kom. V rámci riešenia kanalizácie 
bolo rozhodnuté o rekonštrukcii 
daného úseku, aj kvôli už nevyho-
vujúcemu stavu. 

Vzhľadom na to, že tento úsek 
úzko súvisí so Železiarňami Pod-
brezová a.s., a je využívaný aj za-
mestnancami podniku, bolo zo 
strany ŽP a.s. vyvinuté maximálne 
úsilie pre skoré ukončenie staveb-
ných prác a pre následné vyasfal-
tovanie komunikácie. Konečná 
realizácia mala byť dokončená v 
letných mesiacoch, avšak vzhľa-
dom na nepredvídateľné faktory 
bola odložená. 

Automatizované váhy v ŽP a.s. 
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Nová automa  zovaná váha pribudla v starom aj novom závode.        Foto: A. Nociarová

Začiatkom tohto roka bolo zis-
tené, že v tejto čas   je poškodené 
vodovodné potrubie. 

Spomínaná porucha vodovod-
ného potrubia bola jedinou pre-
kážkou k dokončeniu a odovzdaniu 
úseku, a tak zhotoviteľ Združenie 
Valaská S-T-H pristupuje aj k opra-
ve potrubia na vlastné náklady. 

Aktuálny plán dokončenia ko-
munikácie je nasledovný – do kon-
ca septembra bude technológiou 
pretláčania (bezvýkopová forma) 
položený nový vodovod, následne 
bude v priebehu októbra realizo-
vané defi ni  vne asfaltovanie ko-
munikácie. 

V súčasnos   je úsek, vzhľadom 
na nezjazdný stav, uzatvorený. 
Rovnako sú cestné obmedzenia – 
uzatvorený jeden jazdný pruh – aj 
na „susednom“ úseku štátnej ces-
ty I. triedy č. 66 (smerom na Čer-
tovicu), kde je premávka riadená 
semaforom. Obmedzenie potrvá 
do 15. novembra a do rovnakého 
času bude uzatvorená aj odbočka a 
prejazd cez Mierovú ulicu. 

Zo strany ŽP a.s. bude aj naďalej 
vyvíjané maximálne úsilie, aby boli 
práce dokončené podľa plánu. 

Mierová ulica bude uzatvorená 
do polovice novembra

Pohľad na Mierovú ulicu objek  vom A. Nociarovej

Ing. Mar  n Sladký, MBA
T  r

Váženie je možné len po iden  fi kácii vodiča čipovou kartou
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     Vytvárať si 
vlastné úspory 
na dôchodok je 

nielen rozumné, 
ale aj nevyhnutné.

“

Väčšina zamestnancov ŽP a.s. si 
plánuje na dôchodok prilepšiť aj 
úsporami z III. piliera v DDS STA-
BILITA. Ako  eto úspory efek  vne 
zhodno  ť a využiť všetky výhody, 
ktoré doplnkové dôchodkové 
sporenie ponúka, ale aj o tom, 
ako sa vyhnúť najčastejším chy-
bám, sme sa rozprávali s Mgr. Ja-
nou Volnerovou, vedúcou odde-
lenia marke  ngovej komunikácie 
DDS:
 - Absolútnym základom, a prvým 
predpokladom je presvedčenie, 
že daný produkt chcem mať a hľa-
dám to ľahko dostupné, pre mňa 
najvýhodnejšie, aby som sa zabez-
pečil na obdobie dôchodkového 
veku. V dnešnej dobe, na pracov-
nom trhu, asi každému chvíľami 
napadne, ako bude „fungovať“, ak 
príde o prácu. 

Samozrejme, je tu istý čas pod-
pora z úradu práce, odstupné a 
možno aj nejaká malá rezerva. 
Bude však potrebné šetrne zva-
žovať každé minuté euro. Veľmi 
podobná bude situácia, ak človek 
odíde do dôchodku a bude odká-
zaný len na dôchodok od štátu. 
Vytvárať si vlastné úspory na dô-
chodok je nielen rozumné, ale aj 
nevyhnutné. 

Druhým predpokladom je 
„zmierenie sa“ s faktom, že  e-
to úspory mi majú slúžiť na moju 
vlastnú potrebu po odchode do 
dôchodku. Ak  eto fakty akceptu-
jeme a sme s nimi stotožnení, mô-
žeme seriózne začať s dôchodko-
vým produktom pracovať a vyťažiť 
pre seba to najlepšie.

Tre   pilier nie je tradičným spore-
ním. V podstate ide o investova-
nie, a to má trochu iné pravidlá. 
Čo si v tejto súvislos   treba uve-
domiť?
 - Väčšina sporiteľov, ktorí sú zapo-
jení v treťom pilieri, nedáva úspo-
rám priestor výraznejšie zarábať. 
Či už z opatrnos  , nevedomos   
alebo jednoducho pre chýbajúci 
záujem o  eto prostriedky nechá-
vajú peniaze uložené vo fondoch, 
ktorých výnos je pomerne nízky. 
Príležitos   na zisk im za  aľ unika-
jú. 

Keďže prostriedky, ktoré do tre-
 eho piliera investujeme spolu s 

významným a často aj vyšším prís-
pevkom zamestnávateľa zarábajú 
dlho, aj niekoľko desaťročí, treba 
sa v prvom rade zamyslieť nad vý-
berom vhodného fondu. 

Dlhodobé rozdiely medzi výnos-
mi pri rôznych inves  čných straté-
giách sú extrémne veľké. Rozdiel 
medzi tým, keď si niekto sporí celý 
čas iba v konzerva  vnom alebo 
akciovom fonde sa môže vyšplhať 
až na dvojnásobok v prospech ri-
zikovejších fondov. Pri dlhodobom 
sporení pla  , že čím vyšší podiel 
akciových inves  cií, tým vyšší 
očakávaný výnos. Preto by najmä 
mladší sporitelia, ktorým do dô-
chodku ostáva viac ako dvadsať 
rokov (v súčasnos   ide o osoby vo 
veku štyridsaťštyri a menej rokov) 
mali zvážiť sporenie v akciovom 
fonde. Tu ale samozrejme pla  , že 
svoje možnos   a schopnosť znášať 
riziko musíme veľmi citlivo zvážiť.

Každý z nás túži dosiahnuť vyso-
ké výnosy, ale niesť riziko je ochot-
ný len málokto. Inves  cie vo fon-
doch môžu rásť, ale rovnako môžu 
v niektorých rokoch alebo obdo-

biach aj klesať. A to prechodne aj 
výraznejšie. Na túto situáciu musí 
byť investor pripravený a je nevy-
hnutné, aby ju zvládol bez zbytoč-
ných emócií a unáhlených rozhod-
nu  , ktoré pre neho znamenajú 
trvalú a neodvrá  teľnú stratu. 

Aj pri sporení v treťom pilieri 
pla  , že bývalé výnosy nie sú zá-
rukou budúcich. No rizikovejšie 
inves  čné stratégie majú oveľa 
väčší potenciál zarobiť, kým riziko 
sa rozkladá postupným sporením i 
postupným odchodom do menej 
rizikových fondov.  Čím dlhší je váš 
inves  čný horizont, tým môžete 
rizikovejšie investovať.

Čo v prípade, že väčšina zamest-
nancov ŽP a.s. nemá potrebné 
znalos   a možno ani dosť skú-
senos   s nastavením inves  čnej 
stratégie? Ako im s tým môže 
STABILITA pomôcť?
 - Samozrejme, okruh ľudí, ktorí sa 
tejto problema  ke venuje, nie je 
až taký veľký. To ale nepredstavuje 
žiadny hendikep. Každý sa venuje 
niečomu inému a je odborník vo 
svojej profesii. 

Ambíciou našej spoločnos   nie 
je iba spravovať účty našich kli-
entov, ale aj poradiť a pomôcť pri 
nastavení vhodnej stratégie tak, 
aby ich sporenie bolo čo najefek-
 vnejšie. DDS STABILITA prichádza 

na trh s koncepciou MIX-u, posta-
venou na myšlienke prerozdele-
nia inves  cií do dvoch fondov a 

Väčšina sporiteľov, ktorí sú zapojení v treťom pilieri, 
nedáva úsporám priestor výraznejšie zarábať

Aktuality z doplnkového dôchodkového sporenia

postupného presunu ak  v (úspor 
z rizikovejších do menej riziko-
vých dôchodkových fondov). Ide 
o kombináciu dvoch typov fondov, 
pričom jeden – akciový fond –  je 
rizikový s potenciálom vysokého 
výnosu a druhý fond – príspev-
kový – je konzerva  vnejší, teda 
bezpečnejší, s 
menšou kolísa-
vosťou výkon-
nos  , a teda 
aj primerane 
nižším, ale stá-
le zaujímavým 
výnosom. 

V ý h o d o u 
nášho kon-
ceptu je, že si 
klient presuny 
riadi sám, a sú 
realizované na 
základe našich konkrétnych odpo-
ručení v období, ktoré je pre taký-
to presun priaznivé, pričom klienta 
na vhodnosť presunu upozorníme 
mailom alebo  ež informáciou 
na našom webovom portáli, kde 
ma prístup na svoj osobný účet. 
Presun prostriedkov sporiteľov v 
rámci tohto cyklu preto nemá fi x-
né pravidlá, ale je dynamický a zo-
hľadňuje viaceré parametre. 

Pre našich klientov sme pripra-
vili aj jednoduchú a prehľadnú ta-
buľku – Návrh na rozdelenie úspor 
do fondov s ohľadom na aktuálny 
vek. Sú v nej stanovené op  málne 
pomery rozdelenia úspor medzi 

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Vek Doporučený podiel OU 
a príspevkov v PF

Doporučený podiel OU 
a príspevkov v AF

do 40 rokov                           0,00 %                       100,00 %

40 – 45 rokov 25,00 % 75,00 %

45 – 50 rokov 50, 00 % 50,00 %

50 – 55 rokov 75,00 % 25,00 %

55 – a viac rokov                       100,00 %                           0,00 %

Vysvetlivky: OU-osobný účet, PF – príspevkový fond, AF – akciový fond

príspevkovým (PF) a akciovým 
fondom (AF). Model vychádza z 
dlhodobých analýz, ale aj z vše-
obecne platnej zásady, že čím je 
klient mladší, teda čím dlhší spo-
rivý horizont má pred sebou, tým 
viac jeho inves  cií by malo smero-
vať do rizikovejších fondov. 

S pribúda-
júcim vekom 
by sa úspo-
ry postupne 
mali presúvať 
do bezpečnej-
ších a konzer-
vatívnejších 
fondov. Klient 
už na prvý 
pohľad môže 
p o r o v n a ť 
svoje nasta-
venie s navr-

hovaným op  málnym modelom 
kombinácie fondov a presvedčiť 
sa o tom, či jeho inves  cie vzhľa-
dom na aktuálny vek nie sú veľmi 
rizikové alebo naopak, a to je vo 
väčšine prípadov – zbytočne príliš 
konzerva  vne, čo ho v celkovom 
výsledku môže pripraviť o  sícky 
eur. Následne tak môže uskutoč-
niť odporúčané zmeny. Všetky po-
trebné informácie i postupy ako 
zmenu zrealizovať nájde na we-
bovej stránke, kde môžete okrem 
iného sledovať aj priebežný výnos 
v spomínaných fondoch. 

Ako sú na tom výnosy momentál-

ne? 
- Priaznivý vývoj na fi nančných 

trhoch od začiatku roka významne 
ovplyvňuje úspory na osobných 
účtoch našich klientov. Od začiat-
ku roka sa účty v najväčšom prís-
pevkovom fonde (PF) zhodno  li 
o viac ako 7,4 percenta. Výnos v 
akciovom fonde (AF) dosiahol za 
rovnaké obdobie 11,5 percenta.

DDS STABILITA dlhodobo dosa-
huje najlepšie výsledky aj v zhod-
nocovaní úspor samotných pobe-
rateľov dávok. Kontá, z ktorých sa 
vyplácajú poberateľom dávky do-
plnkového dôchodkového spore-
nia, vzrástli od začiatku roka o viac 
ako 3,6 percenta, čo je niekoľko-
násobne viac ako výnos vo výplat-
ných fondoch ostatných doplnko-
vých dôchodkových spoločnos  .

Skontrolujte si svoj účet
K tomu, aby ste si pozreli stav 

na svojom osobnom účte, nemu-
síte čakať na koniec roka. Pozrite 
si už teraz, ako výsledky za prvých 
sedem mesiacov priaznivo ovplyv-
nili vývoj vašich úspor. Na váš účet 
môžete nahliadnuť kedykoľvek, a 
to po prihlásení na portál účast-
níka, ktorý je na webovej stránke 
spoločnos  .

 Ako postupovať
Na našej webovej stránke www.

stabilita.sk v sekcii zákaznícky 
portál – „som účastník“ máte 
sprístupnený používateľský účet. 
Prihlásiť sa môžete cez číslo vašej 
zmluvy (kompletné deväťmiest-
ne číslo) a heslo, ktoré sme vám 
zaslali spolu s výpisom v januári 
2019. 

Po prvom prihlásení na por-
tál si môžete zmeniť heslo, ktoré 
si uchovajte, pretože po treťom 
nesprávnom zadaní hesla pri pri-
hlasovaní sa prístup na portál 
zablokuje. Pre odblokovanie je 
potrebné kontaktovať bezplat-
nú infolinku 0800 11 76 76 alebo 
marke  ng@stabilita.sk a uviesť 
číslo vašej účastníckej zmluvy. Ak 
heslo zabudnete alebo stra  te, je 
potrebné požiadať o vygenerova-
nie nového hesla, ktoré vám za-
šleme elektronicky na e-mailovú 
adresu. 

O nové prístupové heslo môžete 
požiadať prostredníctvom tlačiva 
https://www.stabilita.sk/media/
object/663/ziadost_o_zasielanie_
vypisu_z_ou_a_pristup_na stabili-
taportal_2018_ak  vny.pdf

Skontrolujte si prístup na svoj 
účet v preds  hu. Už v januári 2020 
budete mať na portáli k dispozícii 
váš ročný výpis z účtu a  ež potvr-
denie o zaplatených príspevkoch 
pre možnosť uplatnenia daňovej 
úľavy (potvrdenie bude dostupné 
len pre klientov, ktorých  zmluva 
uzatvorená so STABILITA, d.d.s., 
a.s., spĺňa podmienky pre uplat-
nenie tejto úľavy).

V prípade, že nemáte možnosť 
prístupu na portál, nezabudnite 
požiadať svoje kontaktné praco-
visko o zaslanie ročného výpisu 
v lis  nnej forme. Požiadať je po-
trebné, na predpísanom tlačive, 
najneskôr do 31. decembra 2019.

Návrh na rozdelenie úspor do fondov s ohľadom na aktuálny vek

Ilustračné foto: fi nancnykompas.sk
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Peter Medveď + foto

Cyklis   zo ŽP Informa  ka na Kráľovej holi

Našim cyklistom 
sa opäť darilo

Posledné dve kolá Slovenského 
pohára v cestnej cyklis  ke sa ko-
nali 7. – 8. septembra v Spišskej 
Novej Vsi. Zúčastnili sa ich aj cyk-
lis   ŠK Železiarne Podbrezová.

V sobotu, 7. septembra, bola na 
programe časovka do vrchu. Mlad-
ší žiak Ondrej Hrico obsadil štvrté 
miesto. Starší žiak Ma  hias Sch-
warzbacher bol tre   a Adam Ha-
ľak ôsmy. Junior Timotej Piliarkin 
skončil na siedmej priečke. 

V nedeľu, 8. septembra, sa pre-
tekalo v kritériu. Ma  hias Sch-
warzbacher bol druhý, Timotej 
Piliarkin ôsmy. Ma  hias Schwarz-
bacher sa stal zároveň celkovým 
víťazom Slovenského pohára v ka-
tegórii starších žiakov, Adam Haľak 
skončil v konečnom poradí siedmy, 
mladší žiak Ondrej Hrico piaty a ju-
nior Timotej Piliarkin šiesty.

V nedeľu sa darilo aj našim naj-
menším cyklistom, v kategórii mili, 
ktorý náš oddiel reprezentujú v 
seriáli pretekov Detská Tour Petra 
Sagana, keď na pretekoch v Nitre 
Jakub Pančík zvíťazil a Quído Po-
korný bol piaty.

Ma  hias Schwarzbacher repre-
zentoval Slovensko na ME mláde-
že v MTB, ktoré sa konali 20. – 24. 
augusta v Taliansku – Pile. V jeho 
kategórii sa na štart postavilo 170 
pretekárov. V disciplíne XCE – 
šprinty bol šestnásty a v disciplíne 
XCO prišiel do cieľa na 20. mieste.

Pretekári sa aktuálne pripravu-
jú na cyklokrosovú sezónu, ktorá 
odštartuje 29. septembra pretek-
mi Slovenského pohára a UCI C1 v 
Poprade. ŠK Železiarne Podbrezo-
vá, a.s. a cyklis  cký oddiel organi-
zujú preteky Slovenského pohára a 
UCI C1 dňa 26. októbra v Podbre-
zovej – Š  avničke.

Na stupňoch víťazov v strede Ma  hias Schwarzbacher – víťaz Slovenského pohára v cest-
nej cyklis  ke v kategórii starších žiakov

Koncom augusta sa skalní cyklis   
zo ŽP Informa  ka už tradične vy-
brali zdolať horehronskú pýchu 
východnej čas   Nízkych Ta  er – 
Kráľovu hoľu. 

Bohužiaľ, tento rok bol pozna-
menaný nízkou účasťou z dôvodu 
rôznych rodinných povinnos   a 
pracovnej zaneprázdnenos  . Zú-
častnení však aj napriek menšie-

Bicyklom na Kráľovej holi
mu počtu zodpovedne zachovali 
fi remnú tradíciu peknej športovej 
akcie. 

Kráľova hoľa, opradená mno-
hými povesťami a ospevovaná i 
básnikmi, patrí k najnavštevova-
nejším vrchom Nízkych Ta  er. Po-
skytuje nádherné výhľady na Spiš, 
Vysoké Tatry, Liptov či Horehronie. 
Dlhoročné, naozaj čisté, cyklis  c-
ké ak  vity mnohých nadšencov z 
okolia, ale i návštevníkov z celého 

Slovenska však čím ďalej, tým viac 
poznamenávajú výdobytky novo-
dobej techniky a návštevníkov na 
„e-bikoch“ každým rokom pribúda. 

To staré, poc  vé čaro cyklis  ky 
sa pomaly vytráca. Verím však, že 
skalní cyklis   zostanú verní svojmu 
športu a teším sa na to, že o rok sa 
snáď stretneme v hojnejšom poč-
te. 

Ďakujem zúčastneným a o rok 
zase športu zdar.

Ing. Juraj Ostranský

FK Železiarne Podbrezová a Coerver Coaching spájajú sily
Ján Straka

Futbalový klub Železiarne Pod-
brezová sa zaradil do spoločnos   
popredných slovenských klubov, 
ako sú FC Spartak Trnava a MŠK 
Žilina, ktoré v rámci mládežníckej 
sekcie využívajú modernú trénin-
govú metódu Coerver Coaching. 
V Českej republike uvedenú me-
tódu využíva naprík-
lad Viktoria Plzeň, v 
Anglicku Manchester 
City, Manchester Uni-
ted a Arsenal Londýn. 
V Portugalsku, v jednej 
z najlepších mládež-
níckych akadémií na 
svete, je to Benfi ca Li-
sabon.

Čo charakterizuje 
značku, ktorá o sebe 
tvrdí, že je číslom jeden na svete? 
Program Coerver Coaching sa v 
spolupráci s cer  fi kovanými tré-
nermi zameriava predovšetkým na 
výchovu a individuálny rozvoj mla-
dých hráčov. Aplikovať sa však dá 
samozrejme aj medzi dospelými.

Coerver sa pri tréningu opiera o 
vlastnú šesťstupňovú pyramídu: 

1.) najprv dokonalá technika a 
ovládnu  e lopty,

2.) dôraz na prvý dotyk s loptou 
a presnú prihrávku,

3.) schopnosť poradiť si v situácii 
jeden na jedného, dvaja na dvoch, 
traja na troch, atď.,

4.) rýchlosť na ihrisku s loptou a 
bez nej,

5.) zakončenie a streľba,
6.)  mová hra.
„Najskôr je dôležité povedať, že 

naša metodika Coerver Coaching 
sa špecializuje na tréning technic-
kých zručnos   hráčov. Myslíme si, 
že hráči tréningom herných zruč-
nos   získavajú schopnosť riešiť 

variabilne rôzne tak-
 cky náročné herné 

situácie. Tak  ež im 
práve táto skutočnosť 
umožňuje na ihrisku 
získať viac sebavedo-
mia, keďže im lopta 
pri nohe nezavadzia. 
Našou úlohou je vy-
chovávať jedinečných 
hráčov a hráčske 
osobnos  . Máme na 

mysli hráčov, ktorí dokážu prevziať 
kontrolu nad dianím na ihrisku, a 
to technicky, tak  cky i mentálne. V 
Coerver Coachingu chceme vycho-
vávať hráčov s útočnou mentalitou 
a myslením, pretože práve takou 
formou môžeme rozvíjať krea  vi-
tu a jedinečnosť všetkých hráčov, 
bez ohľadu na hráčsku funkciu,“ 
tvrdí technický riaditeľ Coerver Co-
aching Slovensko Pavol Gregora.

Pozi  vne výsledky si od tejto 
spolupráce sľubuje aj generálny 
manažér FK Železiarne Podbrezo-
vá Miroslav Poliaček: „Pre metódu 
Coerver Coaching sme sa rozhodli, 

pretože by sme boli radi, ak by sme 
dokázali z prípraviek a žiackych 
kategórií využiť v dorasteneckom 
veku čo najviac našich chlapcov. 
Chceme sa vyhnúť tomu, aby sme 
museli v doraste vymeniť viac ako 
polovicu mužstva, ak chceme byť 
konkurencieschopní. Pre nás sú v 
prípravkách dôležité dva faktory. 
Prvým je čo najväčší počet de   a 
druhým faktorom, najdôležitej-
ším, kvalitný tréningový proces. 
Práve metóda Coerver Coaching 
takýto tréningový proces posky-
tuje. Je to moderná metóda ve-
denia tréningov, ktorú využívajú 
najlepšie kluby sveta. Ja osobne 
mám s touto metódou skúsenosť 
z pôsobenia v Žiari nad Hronom. 
Kategórie pod vedením Coerver 
trénerov boli po technickej strán-
ke najlepšie. Po presune na veľ-
ké ihrisko sa individuálna kvalita 
ukázala a dnes dosahujú výborné 
výsledky ako  m. Videl som teda 
efekt tejto metódy v praxi a nie-
čo podobné chceme vytvoriť aj v 
tomto klube. Chceme spoluprácu 
medzi Coerverom a našim klubom 
ďalej rozvíjať. Máme za sebou už 
prvý kurz, do mesiaca by sme mali 
absolvovať ďalší. Prioritou je mať 
v prípravkách čo najväčší počet 
Coerver trénerov, ktorí zabezpe-
čia kvalitný tréningový proces a 
vychovajú tak zaujímavých chlap-
cov pre dorastenecké kategórie a 
seniorský „A“-  m.“

Tréningové jednotky sú pred-
nostne zamerané práve na zák-
ladných šesť aspektov. A čo je 
hlavné, Coerver nehľadí na to, či 
podľa neho trénuje úplný začia-
točník a sedemročný školák, alebo 
šestnásťročný dorastenec, ktorý 
už len potrebuje zlepšiť špecifi cké 

zručnos  . Program tak rešpektuje 
individuálne potreby i schopnos-
  každého jednotlivca. Zábava, 

ale pritom  ež náročná príprava 
v súťaživej forme, prispôsobená 
veku každého hráča. To je mo  om 
všetkých tréningových jedno  ek 
Coerver.

Pozývame vás
- na koncert dychového orchestra Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v 
Brezne, ktorý sa bude konať v piatok, 27. septembra, v záhrade ZUŠ 
v Brezne. Vystúpenie sa uskutoční pri príležitos   10. výročia vzniku 
dychového orchestra ZUŠ a spoluúčinkujúcim bude folklórna skupina 
Hronka. Vstupné je dobrovoľné. V prípade nepriaznivého počasia sa 
koncert uskutoční v kinosále mestského domu kultúry,
- na preteky v zjazde horských bicyklov s názvom Mýto downhill open, 
ktoré sa uskutočnia v dňoch 28. – 29. septembra v Mýte pod Ďum-
bierom. Súťažiť sa bude v kategóriách muži open, ženy open a juniori 
open. Registrácia prebieha do 25. septembra.
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Jedálny lístok
23. – 29. 9. 2019

Pondelok
Polievky: fazuľková kyslá s 
kôprom, pohronská, pečivo.
● Kuracie prsia na paprike, cesto-
vina ● Bravčový rezeň s nivou a 
šampiňónmi, zemiaky, uhorka ● 
Klužská kapusta ● Windsorský ša-
lát, pečivo ● Rezance s tvarohom, 
zakysanka ● Hanácke koláče, ka-
kao ● Bageta syrová ● Ovocný 
balíček.

Utorok
Polievky: držková, krupicová so ze-
leninou, pečivo.
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa ● Bravčové mäso 
na čínsky spôsob, ryža, šalát ● 
Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky, 
šalát ● Horehronský syrový šalát, 
pečivo ● Ohnivé kuracie stehno 
orientálne, zeleninová obloha ● 
Šúľance s makom ● Bageta Gur-
mán ● Mliečny balíček.
 

Streda
Polievky: morčacia, brokolicová 
dánska, pečivo.
● Bravčové stehno záhradnícke, 
tarhoňa, šalát ● Vyprážaný syr, ze-
miaky, tatárska omáčka ● Baraní 
guláš, halušky ● Grécky šalát, pe-
čivo ● Kuracie rezančeky, zelená 
fazuľka s baby mrkvou ● Dukátové 
buch  čky s vanilkovým krémom ● 
Bageta moravská ● Ovocný balí-
ček.
 

Štvrtok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
horácka, pečivo.
● Morčacie prsia plnené špená-
tom a syrom, ryža, šalát ● Hovädzí 
guláš debrecínsky, knedľa ● Va-
žecká pochúťka, zemiakové placky 
● Šalát zeleninový s jablkami, pe-
čivo ● Pečené zemiaky s paradaj-
kovou omáčkou ● Muffi  ny s čoko-
ládou, kakao ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Mliečny balíček.
 

Piatok
Polievky: údeninová, kapustová 
letná, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaková 
kaša, šalát ● Kuracie stehno s ku-
riatkovou omáčkou, cestovina ● 
Džuveč z bravčového mäsa, uhor-
ka ● Racio šalát, pečivo ● Zapeka-
ná brokolica s tofu ● Palacinky s 
džemom a čokoládou ● Bageta s 
pikantným mäsom ● Ovocný ba-
líček.
 

Sobota
Polievka: cesnaková s haluškami, 
pečivo.
● Bravčová pečienka sedliacka, 
červená kapusta, knedľa ● Kuracie 
prsia prírodné, ryža, šalát ● Bage-
ta syrová.
 

Nedeľa
Polievka: slovenská šajtľava, pe-
čivo.
● Hovädzia roštenka na slanine, 
zemiaky, uhorka ● Perkelt z mor-
čacieho mäsa, cestovina ● Bageta 
Gurmán.

Jedálny lístok
30. 9. – 6. 10. 2019

Pondelok
Polievky: hŕstková, prešporská, 
pečivo.
● Hovädzie mäso námornícké, 
ryža, cvikla ● Bravčové stehno 
hamburské, knedľa ● Zemiakové 
knedličky s údeným mäsom, ka-
pusta ● Hydinový šalát, pečivo ● 
Kelový karbonátok, zemiaky, šalát 
● Pečené buchty so slivkovým lek-
várom, kakao ● Bageta Ape  to ● 
Mliečny balíček.
 

Utorok
Polievky: slovenská hubová, fran-
cúzska, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót ● Hovädzí rezeň obaľova-
ný, zemiaková kaša, šalát ● Tor-
teliny so šunkou, syrová omáčka 
● Bulharský šalát s bravčovým 
mäsom, pečivo ● Ryžový nákyp ● 
Cesnakové osie hniezda ● Bageta 
s pikantným mäsom ● Ovocný ba-
líček.
 

Streda
Polievky: gulášová, roľnícka, peči-
vo.
● Bravčová pečená krkovička, ka-
pusta, knedľa ● Morčacie prsia na 
hrášku so šampiňónmi, ryža, šalát 
● Vyprážaný karfi ol, zemiaky, ta-
társka omáčka ● Šalát cestovinový 
s kápiou a salámou ● Plnené ho-
vädzie mäso, zeleninová obloha 
● Žemľovka s tvarohom ● Bageta 
moravská ● Mliečny balíček.
 

Štvrtok
Polievky: slepačia, paradajková, 
pečivo.
● Sekaný rezeň z bôčika, zemiako-
vý šalát s majonézou ● Kuracie pr-
sia na smotane, cestovina ● Úde-
né mäso, hrachová kaša, uhorka, 
chlieb ● Parížsky šalát, pečivo ● 
Losos na masle, dusená zelenina 
● Buchty na pare s lekvárom, ka-
kaová posýpka, kakao ● Bageta 
Gurmán ● Ovocný balíček.
 

Piatok
Polievky: mexická, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Plnený bravčový závitok, ryža, 
šalát ● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Furmanské halušky ● 
Pikantný syrový šalát, pečivo ● 
Zapekané zemiaky s pórom ● Ma-
kový závin s jablkami, pečivo ● Ba-
geta s kuracím mäsom ● Mliečny 
balíček.
 

Sobota
Polievka: kelová, pečivo.
● Hovädzie fi lé kopaničiarske, slo-
venská ryža, šalát ● Jarné kuracie 
stehno, zemiaky ● Bageta s pi-
kantným mäsom.
 

Nedeľa
Polievka: boršč s mäsom, pečivo.
● Bravčový rezeň na hubách, ryža, 
uhorka ● Hovädzia pečienka svieč-
ková, knedľa ● Bageta moravská.

Porazte jesennú únavu
Z podkladov z internetu spracovala 
P. Motyčková

Ilustračné foto: unsplash.com

Jeseň by nebola jeseňou, keby so 
sebou každý rok nepriniesla ne-
ga  vnu sugesciu. Dni sú kratšie, 
noci dlhšie a slnko strieda čoraz 
viac mrakov. Mnohí z nás v tomto 
období pociťujú únavu a neprí-
jemné pocity, ktoré sa častokrát 
nazývajú jesenná depresia. Ak s 
ňou však začneme včas bojovať, 
môžeme sa jej ľahko vyhnúť.  

Organizmus na jeseň potrebuje 
znížiť výkon a plytvanie energiou, 
preto je prirodzené, že pociťuje-
me únavu. Častokrát sa stáva, že v 
tomto období upadáme do jesen-
nej depresie. 

Vôbec pritom nejde o novodobý 
výmysel. Je to vnútorné znechu-
tenie spojené so stratou energie, 
ktoré vyús   do nepríjemných po-
citov, ako napríklad úzkosť, bezná-
dej, častá bolesť hlavy, všeobecná 
nechuť či oslabenie imunity. Trpí 
tým nielen naša duša, ale aj celé 
telo. V posledných rokoch sa počet 
ľudí trpiacich touto „chorobou“ 
zvýšil. 

Dobrou správou je, že pro   je-
sennej únave a depresii sa dá bo-
jovať, len treba, ako pri všetkom, 
v prvom rade chcieť. Treba prijať 
fakt, že aj nega  vne pocity sú po-
city a majú v našom živote miesto. 
Minimálne také, aby nás naučili 
niečomu novému. Nie sme pred-
sa robo   a emócie, či už pozi  vne 
alebo nega  vne, patria k nášmu 
každodennému životu. Je pravda, 
že existujú obdobia, kedy nega-
 vne pocity valcujú  e pozi  vne. 

Veľmi dôležité je uvedomiť si, že za 
svoj život sme zodpovední jedine 
my sami a hoci veľa vecí ovplyvniť 
nevieme, môžeme sa rozhodnúť, 
ako budeme na dané skutočnos   
reagovať. 

Príznaky jesennej depresie
U každého človek sa môže dep-

resia prejavovať inak. Vo všeobec-
nos   však pla  , že veľa príznakov 
je spoločných – ide napríklad o 
úzkosť, precitlivenosť, beználado-
vosť, ľahostajnosť, podráždenosť, 
smútok, nesústredenie sa a mno-
hé iné. 

Najčastejšie sa uvedené prízna-
ky vyskytujú v októbri, ktorý sa ak-
tuálne blíži. Práve v tomto mesiaci 
je vonku sychravé počasie, nedos-
tatok slnečných lúčov a nastáva 
zmena času. 

Ako s ňou zatočiť

Asi nikoho neprekvapí, keď od-
poveďou na to, ako bojovať pro   
jesennej únave a depresii, bude 
zmena jedálnička. Dopĺňať vita-
míny by sme mali nielen vo for-
me doplnkových table  ek, ale aj 
prirodzene – v jedle samotnom. 
„Psychickou podporou“ vám v je-
senných dňoch budú potraviny, 
ktoré obsahujú omega-3 mastné 
kyseliny. Nájdete ich napríklad v 
rybách, orechoch, chia a ľanových 
semienkach, avokáde, olivovom 
oleji, ale aj v strukovinách ako 
napríklad šošovica, cícer či fazuľa. 
Tie sú okrem omega-3 aj bohatým 
zdrojom vápnika.  

Chuť do života vám môže prina-
vrá  ť aj ženšen, ktorý je považova-
ný za najsilnejší posilňujúci pros-
triedok ázijskej medicíny. Môžete 
si ho dopriať vo forme čaju alebo 
pravého extraktu. 

Zelený čaj sa dlhodobo teší ob-
ľube a okrem veľkého množstva 
an  oxidantov obsahuje aj látku 
L-theanin. Je to aminokyselina, 
ktorá sa vyskytuje v kvalitnejších, 
sypaných čajoch a podporuje kon-
centráciu. Zároveň odbúrava stres 
a navodzuje pocit pohodlia a po-
koja.

Dôležitý je aj spánok
Spánok, rovnako ako jedlo, je 

jednou zo základných biologic-
kých potrieb človeka. Mnohokrát 
sa stáva, že naň akosi zabúdame. 
Dospelý človek by mal spať 7 až 9 
hodín denne. 

Chronický nedostatok spánku 
vedie k zvýšenému stresovému 
hormónu a napríklad aj ku kardi-
ovaskulárnym ochoreniam. Spá-
nok je ak  vnym dejom, ktorý si 
vyžaduje dokonalú súhru centrál-
nej nervovej sústavy, viacerých 
oblas   mozgu a okolitého prostre-
dia. Rozoznávame dve hlavné fázy 
spánku – tzv. REM fáza a nonREM 
fáza. Spolu tvoria jeden spánkový 
cyklus, ktorý trvá v priemere 90 
minút. Ak budeme vychádzať z 
odporúčania vyššie, za noc by sme 
mali s  hnúť aspoň päť spánkových 
cyklov.

Ak máte problémy so spánkom, 
vhodný bude ľubovník bodkovaný. 
Jeho každodenná konzumácia, v 
podobe čaju, pomáha orgánom, 
ktoré najviac trpia stresom, nap-
ríklad žalúdku. Okrem toho potlá-
ča pocit úzkos   a strachu.

Rovnaké účinky má aj harman-
ček, po ktorom rýchlejšie zaspíte. 
Podľa výskumníkov inhalovanie 
aerosólu, ktorý obsahuje silice zís-

kané z harmančeka, pomáha zba-
viť sa úzkos   a depresie. 

Nervozitu a stres znižuje aj le-
vanduľa v podobe éterického ole-
ja. Je známa ako stabilizátor nála-
dy, čo môže byť veľmi užitočné pri 
liečení mnohých neurologických 
porúch. Levanduľový olej môžete 
užívať i vnútorne.

V zdravom tele zdravý duch 
Nemusíte trikrát do týždňa vy-

po  ť dušu v posilňovni, ak k tomu 
nemáte vzťah. Pravidelná aspoň 
polhodinová prechádzka na čer-
stvom vzduchu povzbudí krvný 
obeh a hneď budete veci vidieť 
inak. Pozi  vne endor  ny – hormó-
ny šťas  a z pohybu, zaplavia vaše 
telo a zlá nálada sa veľmi rýchlo 
vytra  . Pokocháte sa pestrofa-
rebnou prírodou, ktorá je práve v 
jesennom období farebne najkraj-
šia. 

Pri prechádzke využite možnosť 
stretávať sa s priateľmi alebo rodi-
nou, ktorí sú častokrát najlepším 
terapeutom. 

Rýchle rady a tipy 
v boji proti depresii

- hudba je liekom na všetko – v 
pokoji si vypočujte melódie vašej 
obľúbenej skupiny a zrelaxujte pri 
tom,

- zrelaxujte pri dobrej knihe – 
chladné večery sú na knihy ako 
stvorené. Veď čo môže byť lepšie 
ako dobrá kniha, deka a teplo do-
mova, 

- doprajte si šálku horúcej čoko-
lády – čokoláda vraj obsahuje rov-
naký hormón, ako keď sme zaľú-
bení. Pozor, netreba to so sladkým 
preháňať,

- verte si – rozvíjajte svoje 
schopnos   a nadanie. Pomôže 
vám to nielen v súkromnom, ale aj 
pracovnom živote,

- zhlboka dýchajte – kedykoľvek 
počas dňa si vyskúšajte dychové 
cvičenia – na ukľudnenie stačí de-
sať hlbokých nádychov a výdychov,

- určte si cieľ – najlepšie je, ak 
si ho napíšete na papier a dáte na 
viditeľné miesto či už doma, alebo 
v práci, aby vám neustále pripomí-
nal, čo od života chcete,

- doprajte si wellness pre telo aj 
dušu – wellness procedúry vás do-
kážu dostať do fyzickej aj duševnej 
pohody. Saunovanie formou po-
tenia pomáha eliminovať toxíny, 
teplo zase napomáha regenerácii 
a bojuje pro   vírusom. Blahodarný 
účinok majú  ež aroma  cké kúpe-
le s esenciálnymi olejmi.
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Spomienky 
Dňa 20. augusta nás navždy opus  l 
vo veku 79 rokov 

Ján BALIAK z Gašparova. 
Kto ste ho poznali, venujte mu  chú 
spomienku. 

S láskou a úctou smú  aca rodina
...

„Človek odchádza, ale všetko krás-
ne, čo nám dal, ostáva v nás.“
Dňa 20. septembra uplynul prvý 
smutný rok odvtedy, ako nás opus-
 l náš milovaný manžel, otec a sta-

rý otec
Dušan BUDAJ z Mýta 

pod Ďumbierom.
Navždy ostávaš v našich srdciach.
S veľkou láskou a úctou spomíname

...
„Ako  ško žila, tak  ško odišla. 
Skromná vo svojom živote, ale veľ-
ká v láske a dobrote. Hoci si odišla 
a niet ťa už medzi nami, v našich 
srdciach zostávaš  a budeš stále s 
nami.“
Dňa 24. septembra uplynie osem 

rokov odvtedy, ako nás navždy opus-
 la naša milovaná manželka, matka, sestra a dcéra

Ingrid DUNAJSKÁ rod. Kriško-
vá z Podbrezovej-Š  avničky.

S láskou a úctou spomína manžel, dcéra Vero-
nika, sestra Katka, rodičia a ostatná rodina

...
Dňa 28. septembra uplynú dva 
roky odvtedy, ako nás navždy opus-
 l milovaný manžel a otec
Mgr. Miroslav BÁNIK z Valaskej.

Kto ste ho poznali, venujte mu  -
chú spomienku.

S láskou a úctou spomí-
na manželka s deťmi

„Nikto sa nemôže vrá  ť a vytvoriť nový začiatok, no..." (dokončenie v tajničke).

Autor:    
PK
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biograf
Personal 

Identification 
Number

rieka pri Orsku

osobné zámeno

Pomôcky: 
AARHUS, 

KENT
Nová scéna

ázijský štát

obrnený 
transportér

mzda

nikel (chem.)

hranica (lek.)

Svetový pohár

T4 sníval

stoj kovové peniaze Patrícia (dom.)

Ing. Pavol Kühnel

Z kolkárskych dráh
Po intenzívnej prázdninovej príprave 
vstúpili naši kolkári do novej sezóny. A 
všetci úspešne. Mužské, ženské aj do-
rastenecké družstvá získali prvé body 
do tabuliek.

Interligis   v 1. kole privítali hráčov 
Šariša. Po peknom výkone sme zvíťazili 
7:1, keď jediný bod súpera získal Rado 
Fol  n (646) s Danielom Tepšom (633). 
Našim najlepším hráčom bol navrá  vší 
sa Jovan Ćalić (659).
ŠK Železiarne Podbrezová: Tepša 633, 
Pašiak 623, Vadovič 624, Kuna 639, Ća-
lić 659 a Nemček 635.

V extralige muži privítali Fiľakovo. 
Treba povedať, že zápas prak  cky 
rozhodol krásnym výkonom Ondrej 
Kyselica (669), ktorý nahral na svojho 
súpera, Šimona, až 122 bodov. Doráž-
ka 272 bodov bola najlepšou nielen v 
extralige, ale ani v interlige nebol nik-
to lepší. Naše „áčko“ zvíťazilo 5:3, bod 
ušiel Petrášovi o kôl s Patrikom Flach-
bartom (594:595), Balcovi (569:615) s 
Kojnokom a Dziadovi, aj keď vyhral na 
číslo (547:546 – 1:3) s Flachbartom st. 
Pekných 631 uhral aj Marek Štefančík, 
ktorý sa vrá  l z Českej Třebovej.
ŠK Železiarne Podbrezová „A“: Štefan-
čík 631, Petráš 594, Herich 574, Kyseli-
ca 669, Balco 569 a Dziad 547.

Ženy v prvom kole vycestovali do 
Trenčína. Zložité trenčianske dráhy ne-
poskytli veľké výkony. Dievčatá zvíťazi-
li 5:1 o 29 kolkov. Najlepšou hráčkou 
zápasu bola naša nová posila zo Starej 
Turej Vladimíra Vávrová – 556.
ŠK Železiarne Podbrezová: Poliaková 
539, Skalošová 540, Vávrová 556 a Ďu-

ricová 527.
Prvá liga východ v prvom kole pri-

niesla súboj nášho „béčka“ s rezervou 
Spišskej Novej Vsi. Stra  li sme dva body 
– Poliak, hoci vyhral na číslo 552:541, 
na body však 1:3 a Mihok 568 s Dankou 
Klubertovou 576, ktorá hráva aj za náš 
ženský  m. Danka bola aj najlepším hrá-
čom súpera. Z našich sa najvyššie vyšvi-
hol Juraj Kriváň s 580 kolkami. Celkove 
sme vyhrali 6:2.
ŠK Železiarne Podbrezová „B“: Kriváň 
580, Poliak 552, Móc 567, Babčan 540, 
Mihok 568 a Dilský Michal 565.

Dorastenecká liga východ začala der-
by zápasom našich  mov. Ako domáci 
bol písaný „B“  m a zápas skončil po vý-
sledku 0:2 (1675:1718). Z „béčka“ treba 
pochváliť za výkony najmä Michaelu Ká-
novú 573 a Andreja Balca 570, v „áčku“ 
zas prehodil šesťstovku Filip Bánik.
ŠK Železiarne Podbrezová „B“: Kánová 
573, Bánik Matúš 532, Lopušná/Sabová 
497 a Balco 570.
ŠK Železiarne Podbrezová „A“: Bizub 
537, Soják 561, Bánik Filip 604 a Polia-
ková Naďa 553.

Ťahákom 2. kola interligy bol súboj 
Trstenej s Podbrezovou. Naši hráči boli 
favoritom, no čakalo sa, ako dopadne 
súboj na trstenských dráhach. Splnili sme 
svoju úlohu a priviezli domov bez prob-
lémov dva body. V zápase padlo 11 šesť-
stoviek, z toho štyrikrát cez 650. V prvej 
dvojici Tepša (658) odzbrojil Konopku 
(630) a Nemček (639) nášho bývalého 
hráča Kozáka (620). Naša druhá dvojica 
stra  la síce body, no udržiavali sme ná-
skok v koloch. V závere excelentne Kuna 
s Pašiakom nahrali spolu 1300 a pohodl-
né víťazstvo 2:6 bolo vo vrecku.

ŠK Železiarne Podbrezová: Tepša 658, 
Nemček 639, Vadovič 595, Ćalić 650, 
Pašiak 649 a Kuna 651.

V nedeľu sme doma privítali KK Sla-
voj Praha. Tí v sobotu dosť ponaháňali 
Šariš a skoro uhrali remízu. U nás sme 
uhrali povinné víťazstvo, ale celkové 
číslo našich bolo zapríčinené aj rozlo-
sovaním, keďže sa naši kolkári vrátili z 
Trstenej len neskoro v noci a o desiatej 
sa už hralo. Zvíťazili sme 2:6.
ŠK Železiarne Podbrezová: Tepša 621, 
Pašiak 608, Nemček 630, Kyselica 595, 
Ćalić 608 a Kuna 625.

„Áčko“ vycestovalo do Zlatých Kla-
sov. Extraligisti sa potrápili a žiaľ body 
domov nepriviezli, aj napriek našim 
trom pekným šesťstovkám. Prehrali 
sme 6:2.
ŠK Železiarne Podbrezová „A“: Herich 
509, Štefančík 644, Malček 585, Petráš 
616, Balco 558 a Dziad 620.

Ženy odohrali prvý domáci zápas. 
Rakovičanky si nakoniec uchmatli je-
den bod – škoda poslednej Klubertovej 
dráhy, bolo by 6:0. Ostatné výsledky 
boli tiež dosť tesné, ale našťastie v náš 
prospech. O vyrovnanosti svedčí aj to, 
že všetky súboje skončili na sety 2:2. 
Celkove sme vyhrali 5:1.
ŠK Železiarne Podbrezová: Skalošová 
566, Poliaková 541, Ďuricová 554 a Klu-
bertová 559.

„Béčko“ odohralo zápas v Trstenej a 
priviezlo bod za cennú remízu 4:4. Naši 
nazbierali štyri body z hry a len dvad-
sať kolov nám chýbalo na víťazstvo. 
ŠK Železiarne Podbrezová „B“: Kriváň 
560, Figura 548, Babčan 545, Móc 544, 
Mihok 588 a Dilský Michal 541.
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V dvoch domácich zápasoch sme bodovali naplno
Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

FK Železiarne Podbrezo-
vá – FC Petržalka 

2:0 (1:0)

Po troch prehrách v rade sme si doma poradili s Petržalkou.                                   Foto: I. Kardhordová

FK Železiarne Podbrezo-
vá – FK Slavoj Trebišov 

3:0 (1:0)

Miroslav Viazanko strieľa úvodný gól do siete Trebišova.      Foto: I. Kardhordová 

Góly: 33. Mejri, 90. Pastorek.
Ôsme kolo druhej ligy prinieslo 

zápas našich futbalistov pro   hrá-
čom FC Petržalka. Prvá šanca priš-
la v 10. minúte, keď 
nebezpečne zakončil  
Pribula, ale brankár 
jeho pokus chy  l. V 
17. a 22. minúte po-
hrozili aj hos  a, avšak 
naša obrana  eto po-
kusy vyriešila. V 30. 
minúte priamy kop 
Galčíka vyrazil na roh 
hosťujúci brankár. O 
tri minúty neskôr sme sa dočka-
li úvodného gólu, keď Galčíkovu 
strelu dorazil do brány Nicolas 
Mejri.

V druhom polčase sa v 54. mi-
núte k hlavičke dostal Hric, no 
jeho pokus minul pravú tyč brá-
ny. O minútu neskôr pohrozili aj 
hosťujúci hráči, Macej však lop-

tu spoľahlivo chy  l. V 68. minú-
te peknou strelou ohrozil bránu 
Petržalky striedajúci Pastorek. 
Rovnaký hráč zvýšil v 90. minúte 
na 2:0, keď ťažil z ak  vity Mar-
cina a vyrazenú strelu pohodlne 
umiestnil do brány. Skóre sa už 
do konca zápasu nezmenilo, a tak 
sme si na svoje konto po troch 
prehrách v rade pripísali dôležité 
tri body.

Jozef Mores, tréner 
Podbrezovej: „Vede-
li sme, že aj cez to 
všetko, čo sa v klube 
udialo, sme potrebo-
vali bezpodmienečne 
bodovať. Teší ma, že 
sme tento cieľ doká-
zali splniť. Po psychic-
kej stránke to bol ne-

smierne náročný zápas. Najlepší 
liek na všetky problémy, ktoré 
dnes máme, sú jednoznačne víťaz-
stva. A to akékoľvek. Do zápasu 
sme vstúpili celkom dobre. Mali 
sme tam úvodnú šancu, dokonca 
sme strelili aj gól, ktorý však pre 
ofsajd nebol uznaný. Následne 
sme otvorili skóre a myslím, že aj 

po hernej stránke to bolo dobré. 
Mali sme hernú prevahu a s pr-
vým polčasom sme boli spokojní. 
Vedeli sme však, že náskok 1:0 nie 
je dostatočný, a že nás ešte čaká 
náročných 45 minút. Prvých 20 až 
25 minút sme ale stra  li pôdu pod 
nohami. Našťas  e však dnes zah-
rala veľmi dobre naša defenzíva, 
najmä stopérska dvojica podala 
výborný výkon. S pribúdajúcim 
tlakom súpera sa nám vpredu ot-
várali možnos   na rýchle pro  ú-
toky. Našťas  e sme po jednom z 
nich zvýšili na 2:0. Celkovo to bol 
zápas plný zvratov, zmien a osob-
ných súbojov. Sme však nesmier-
ne radi za  eto tri body, ktoré nás 
určite povzbudia do ďalších zápa-
sov.“

FK Železiarne Podbrezová: Macej 
– Viazanko, Mizerák, Hric, Otrísal, 
Paraj, Špyrka, Pribula (66. Pasto-
rek), Mejri (80. Marcin), Galčík, 
Šulc.

FC Petržalka: Sokol – Horník, 
Szöcs, Nemec, Kupec, Chris  na, 
Oravec, Turčák, Gašparovič, Piro-
ska, Ondruš.

Góly: 31. Viazanko, 56. Šulc, 83. 
Pribula.

V deviatom kole sme opäť hrali 
doma, tentokrát sme privítali hrá-
čov FK Slavoj Trebišov. Po neúspeš-
nom vystúpení v Slovna   Cup-e, 
kde sme vypadli so štvrtoligovým 
celkom MŠK Spišské Podhradie, 
sme si chceli napraviť chuť a zís-
kať ďalšie body do ligovej tabuľky. 
Prvá vážnejšia príležitosť prišla v 9. 
minúte, keď Trebišovčania pohro-
zili strelou do dolného roku brány, 
ale Macej svoj  m podržal. V 16. 
minúte Galčík zakončil náš pekný 
signál, no brankár Trebišova pekne 
zakročil. Prvý gól padol v 31. minú-
te, keď centrovanú loptu predlžil 
na prvej tyči Špyrka a Viazanko ju 
pohodlne upratal do siete. Do kon-
ca polčasu si už nikto nevypracoval 
vážnejšiu šancu, a tak skóre stret-
nu  a po prvom polčase ostalo 1:0. 

V druhom polčase mali prvý ná-
znak šance hos  a. V 48. minúte 
nebezpečne vystrelil Novák, jeho 
strela však letela ponad Macejovu 
bránu. O päť minút neskôr vybojo-
val rohový kop Šulc, ktorý fantas-
 cky zahral Galčík, lopta prešla až 

na osamoteného Viazanka, no ten 
v obrovskej šanci zaváhal. Pochváliť 
však treba aj hosťujúceho branká-
ra, ktorý jeho pokus vyrazil na tyč. 
V 56. minúte si na výborný center 
naskočil  Šulc a hlavou zvýšil na 2:0.  

V 81. minúte sa pripomenul aj Tre-
bišov. Prudkú strelu Chovana však 
Macej pohodlne pokryl. O dve mi-
núty neskôr hos   zarmú  l po tre  -
krát Pribula, ktorý krásnou strelou 
nedal Gmi  erovi šancu. Okamžite 
po góle sa po nedorozumení v na-
šej obrane ocitol v obrovskej šan-
ci Ma  č, fantas  cky však zasiahol 
spoľahlivý Macej. V 90. minúte to 
ešte skúšal hosťujúci Chovan, pro   
bol opäť výborný Macej. Skóre sa 
už do konca stretnu  a nezmenilo a 
naši futbalis   si tak pripísali na svo-
je konto zaslúžene tri body.

Jozef Mores, tréner Podbrezovej: 
„Hodnotenie dnešného zápasu sa 
nesie v pozi  vnom duchu. Víťazstvo 
3:0 nám po tom pohárovom výbu-
chu padlo vhod.  Výsledok je síce 
pekný, ale museli sme sa k nemu 
prepracovať poc  vou prácou. Ve-
deli sme, že Trebišov, aj napriek 
svojmu tabuľkovému postaveniu, 
disponuje kvalitným kádrom. My 
sme v zápase ukázali pár naozaj 
dobrých vecí. Na druhej strane je 
v našej hre stále veľa chýb, ktoré 
potrebujeme odstrániť.“

FK Železiarne Podbrezová: Macej 
– Viazanko, Mizerák, Hric, Otrísal, 
Ďatko, Špyrka, Pribula (86. Pasto-
rek), Mejri (71. Trapanovski), Gal-
čík, Šulc.
FK Slavoj Trebišov: Gmi  er – Ko-
rijkov, Kražel, Ilinjo, Silva (63. Ma-
 ć), Tóth (70. Chovan), Černák (46. 

Jano), Hirjak, Novák, Mihálik, Špak.

Majstrovstvá sveta v letnom 
biatlone na kolieskových lyžiach

Reprezentačná výprava Slovenska na svetovom šampionáte v Bielorusku

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V dňoch 21. – 25. augusta sa v 
bieloruskom meste Minsk – Rau-
bichi konali Majstrovstvá sveta v 
letnom biatlone na kolieskových 
lyžiach. Na poduja   štartovalo 
205 biatlonistov z 22 krajín sveta 
a nechýbali ani reprezentan   Slo-
venska, medzi nimi aj traja členo-
via Biatlonového oddielu ŠK Žele-
ziarne Podbrezová.

V kategórii juniorov sme mali 
zastúpenie vďaka Lukášovi O   n-
gerovi, medzi juniorkami sa pred-
stavila Zuzana Remeňová. Vedúci 
výpravy a tréner juniorov bol Peter 
Kazár. Okrem troch našich členov 
doplnili reprezentačnú výpravu 
Matej Otčenáš a Terézia Poliaková, 
ktorí štartovali v hlavných senior-

ských kategóriách a v úlohe tréne-
ra seniorov bola v Bielorusku Nata-
lya Otčenáš.

Počasie štartujúcim prialo, počas 
šampionátu bolo jasno a fúkal len 
mierny vietor, pričom teplota sa 
pohybovala okolo 25°C. Súťažilo 
sa v super šprinte, rýchlostných a 
s  hacích pretekoch. 

Náš junior Lukáš O   nger zazna-
menal tri vyrovnané umiestnenia, 
keď skončil na 37., 38. a 37. mies-
te. Medzi juniorkami bola Zuzana 
Remeňová v cieli postupne na 29., 
24. a 18.

Hodnotenie reprezentačného tré-
nera juniorov a vedúceho výpravy 
Petra Kazára: „Letné majstrovstvá 
sveta sa opäť dostávajú do pop-
redia priorít rozvoja biatlonu, za 
podpory nového vedenia medziná-

rodnej federácie biatlonu IBU. Pre 
našich športovcov znamenal vý-
jazd do Bieloruska test výkonnos   
z plnej tréningovej prípravy. Naj-
lepším umiestením bolo 18. miesto 
Zuzany Remeňovej v rýchlostných 
pretekoch. V porovnaní s minulým 
rokom sme dosiahli rýchlejšie be-
žecké časy a na nevyrovnanej streľ-
be bola ešte badateľná absencia 
jesenného komplexného tréningu 
vo vysokých intenzitách. Najväč-
ším úspechom výpravy SR bolo 
jednoznačne víťazstvo Mar  na 
Otčenáša v záverečných s  hacích 
pretekoch. Areál v Raubichi je už 
takmer pripravený na usporiada-
nie svetového pohára v roku 2022 
a so svojimi tromi malokalibrovými 
strelnicami a perfektnými traťa-
mi vo všetkých profi loch spĺňal  e 
najprísnejšie kritéria kvality.“


