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Predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini na návšteve v Podbrezovej

„Železiarne Podbrezová majú pred sebou
úspešnú budúcnosť“
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Dňa 7. februára navš vil v rámci svojho pracovného programu
Podbrezovú a Brezno predseda
vlády Slovenskej republiky Peter
Pellegrini. Počas návštevy si prezrel naše súkromné školy, výrobné
priestory a ako súčasný zastupujúci minister zdravotníctva, aj NsP
Brezno.
V ranných hodinách si predseda
vlády prezrel prebiehajúcu rekonštrukciu breznianskej nemocnice,
realizovanú aj s ﬁnančnou podporou vlády SR. Konštatoval, že ide o
„náročnú operáciu“, ktorá je ež

dôkazom toho, že plnohodnotná
starostlivosť sa dá poskytovať aj v
prípade veľkého inves čného projektu.
Nasledovala prehliadka súkromných škôl Železiarní Podbrezová,
kde si premiér prezrel ich vybavenie, informoval sa o duálnom
vzdelávaní a maturantom poprial
veľa síl a šťas a pri ich skúške dospelos .
V závere svojej pracovnej cesty
si prezrel výrobné priestory, valcovňu bezšvíkových rúr, kde bol
oboznámený o výrobnom procese
a zrealizovaných, aj plánovaných
inves ciách. Na stretnu s vedením ŽP a.s. diskutovali na aktuálne

Z obsahu čísla
vyberáme:
ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.
Snáď nikomu neunikli správy týkajúce sa štrajku Únie
autodopravcov Slovenska,
zablokovania
hraničných
priechodov a ciest. Pri tejto
situácii sa nám len potvrdilo, aká dôležitá je dlhodobá
a korektná spolupráca s dopravcami, ktorí majú ten istý
záujem na preprave nášho
tovaru.

ŽP VVC, s.r.o.

Premiér pri návšteve Súkromnej spojenej školy ŽP objek vom I. Kardhordovej

témy.

Výrobný riaditeľ Ing. Miloš Dekrét oboznamuje premiéra s výrobným procesom.
Foto: I. Kardhordová

čítajte na strane 3

ŽP Group

Pri tejto príležitos sme predsedu
vlády požiadali o rozhovor:
Pán premiér, Železiarne Podbrezová si tento rok pripomínajú 180
rokov svojej existencie. Ako vnímate najväčšieho zamestnávateľa
na Horehroní?
- Železiarne Podbrezová sú strategickým podnikom v regióne a
celkovo aj v Banskobystrickom
kraji. Teší ma, že fabrika má aj po
180 rokoch neustále významné postavenie, nielen na Slovensku či v
Európskej únii, ale aj vo svete. Na
európskych trhoch dokáže zabez-

pečiť až desať percent kompletnej
spotreby rúr – presných aj bezšvíkových, čo je významný podiel,
ktorým sa nemôže pochváliť každá
fabrika na Slovensku vo vlastníctve
slovenských majiteľov.
Za fungujúcu fabriku treba poďakovať ľuďom, ktorí v nej pracujú, ale netreba zabúdať ani na jej
vedenie. Bez vedenia, ktoré sa jej
venuje a snaží sa o to, aby fabrika
prosperovala, ľudia mali robotu a
stály príjem, by to nefungovalo.
Vďaka snahe ľudí, ktorí ju vedú,
dosahujú dnes Železiarne Podbrepokračovanie na strane 3

Úplne novým výskumným
projektom je projekt ANALYTIKA, ktorý vo svojich témach symbolicky prepája
oba výrobné závody ŽP a. s.
vo forme spoločného virtuálneho dátového priestoru
„BigZP“ s výrobno-technologickými údajmi o výrobe
ocele a oceľových rúr.
ŽP Group

čítajte na strane 3

Víťaza tre eho kola čitateľskej súťaže venovanej 180.
výročiu založenia podbrezovských železiarní nájdete na
strane 2.

S Ing. Vladimírom Sotákom, predsedom Predstavenstva a generálnym riaditeľom ŽP a.s.

Teší ma, že predseda vlády odchádzal spokojný
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Teším sa návšteve predsedu vlády
v Podbrezovej a v NsP Brezno, n.o.
Po osobnom stretnu pred dvomi týždňami prijal Peter Pellegrini
moje pozvanie.
V nemocnici videl predseda
vlády, že jej vedenie s ﬁnančnými
prostriedkami určenými na rekonštrukciu vynakladá
šetrne a správne. Z
jeho vyjadrenia je
zrejmé, že bol spokojný. Za vzornú
reprezentáciu a výbornú pripravenosť
na stretnu e ďakujem riaditeľovi NsP
Brezno Jaroslavovi
Mačejovskému
a
jeho kolek vu.
Projekt na rekonštrukciu bol pripravovaný niekoľko rokov, v úzkej
spolupráci a s ﬁnančným príspevkom zo Železiarní Podbrezová. Bez
toho by to ž nebolo možné invesciu zrealizovať.
Je vidieť, že aj premiérovi záleží
na tom, aby nemocnica na Horehroní dosahovala čo najvyššiu úroveň. Prajem si, aby sa nám spoločne podarilo zrealizovať aj nákup
novej magne ckej rezonancie.
Ako člen správnej rady to ž dobre
viem, čo táto nemocnica potre-

buje. Umocňuje to aj moja veľmi
čerstvá životná skúsenosť z prevozu sanitkou rýchlej záchrannej
pomoci z Brezna do Banskej Bystrice. Nikomu neprajem ten pocit.
Samozrejme, pri záchrane života je
to nevyhnutné.
Premiér navš vil aj naše súkromné školy, na ktoré sme právom hrdí. Desať až tridsať ročné
šta s ky nasvedčujú,
že vo fabrike pracuje
veľa ich absolventov a
sú to špičkoví pracovníci. Aj vďaka nim naša
spoločnosť prosperuje.
Máme najstaršie duálne vzdelávanie na Slovensku. Všetci, ktorí ho
nemajú, nám môžu úprimne závidieť. Vyžaduje si to však okrem iného aj nemalé inves cie.
Vybudovať zariadenie,
ako sú naše školy, nebolo jednoduché. Neviem si predstaviť ďalší
rozvoj Slovenska, ak nebudeme
pripravovať mladých ľudí takýmto
štýlom. Spoločnosť potrebuje ľudí
odborne zdatných, ktorí sa zapoja
do života. Musia mať zabezpečenú
prácu, ﬁnančné prostriedky a vďaka tomu aj slušnú životnú úroveň.
Vážení spolupracovníci,
Železiarne Podbrezová sú samostatnou kapitolou. Je to úspešný stoosemdesiat rokov trvajúci

príbeh, ktorý prežil všetky poli c- nepomáhali Horehroniu, zdravotké zriadenia – od rakúsko-uhorskej níckym zariadeniam, rozvoju špormonarchie, cez prvú svetovú voj- tu, kultúry či vzdelávania, tento
nu, Slovenský štát, Českosloven- región by bol smutnejší. Tešme sa,
sko, až doteraz. Vďaka vedeniu a že sme tam, kde sme.
pracovnému kolek vu, od stredVerím, že aj po voľbách bude
ného manažmentu až po koncové- vláda zložená slušným spôsobom a
ho robotníka, sa nám spoločným bude mať záujem na tom, aby sa
úsilím podarilo vybudovať spoloč- priemysel rozvíjal a mal veľký ponosť, ktorá v rámci svojho výrob- diel na tvorbe HDP. Želám si, aby
ného programu patrí medzi európ- si všetci poli ci, „starí“, aj „noví“,
ktorí prídu, uvedomili, že bez fabsku a svetovú špičku.
Našim cieľom na nasledujúcich rík ako je podbrezovská, táto krajina nebude žiť
päť rokov je
plnohodnotzabezpečiť
si
úspech a zvýšiť
ným životom.
Dúfam, že po
Internet
je
ko n k u r e n c i e síce dobrý, ale
schopnosť, aby
voľbách bude skladba
nedá sa z neho
sme si aj v bunavečerať či
dúcnos
udrnovej vlády rozumná
žali svoj podiel
naraňajkovať.
Je prínosom
na európskych
a že priemyslu bude
v pracovnej
a svetových trsfére, v obhoch.
pomáhať, nie škodiť.
Tento rok je
chodných
vzťahoch,
poznamenaný
naším významným jubileom a my ušetrí čas a zlepší komunikáciu, ale
si ho pripomenieme spoločne v na druhej strane sa dá prísť vďaka
auguste, na oslavách, na ktoré vás nemu o súkromie a zničiť si život.
všetkých srdečne pozývam. Je pre A preto by mal byť používaný účelnás potešením, že môžeme osláviť ne.
Prajem si, a aj fabrike a celé180 rokov, že sme tu a pomáhame
celému Horehroniu.
mu regiónu, aby si toto uvedomiAj návšteva predsedu vlády u li aj nové poli cké špičky, ktoré
nás potvrdzuje, že to, čo tu máme sa budú uchádzať o moc. Mnohí
a ako sa máme, je obrovským pri- sa vidia v pozícii predsedu vlády
činením Železiarní Podbrezová a.s. a ministrov aj napriek tomu, že
a ich vedenia. Ak by sme ﬁnančne nemajú skúsenos , trebárs ani s

“

riadením maličkého kolek vu,
ktorému treba zabezpečiť prácu, osobné ochranné pracovné
prostriedky, výplatu a sociálnu
starostlivosť tak, aby boli ľudia
spokojní. Mnohí to nevedia,
ale vedia, že chcú funkcie.
Dúfam, že po voľbách bude
skladba novej vlády rozumná
a že priemyslu bude pomáhať,
nie škodiť.
Vážení spolupracovníci,
ja nemám problém so sociálnymi balíčkami, ale s tým,
že nám vláda zoberie viac ﬁnancií, ako sa patrí a rozdá ich
množstvu štátnych úradníkov,
ktorí nevyužívajú pracovný
deň, týždeň a mesiac na to,
aby za peniaze, ktoré dostávajú, odviedli niečo pre spoločnosť. Verím, že v budúcnos sa
to nebude zhoršovať.
Opäť sa potvrdí, že ako budeme pracovať a starať sa o
všetko, čo je okolo nás, tak sa
budeme mať. Teší ma, že predseda vlády odchádzal spokojný
a s obdivom sa vyjadroval o
všetkom, čo videl. Svedčí to o
vysokej úrovni našich zamestnancov, zamestnancov školy,
ale aj lekárov a zdravotníckeho
personálu v NsP, n.o., v Brezne.
Tak je to správne a všetko robíme kvôli tomu, aby to malo
zmysel.
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Šiesty ročník Plesu informatikov
Mgr. Janka Gaboňová
ŽP Informa ka

Ing. Miroslav Kubove, obchodno-ekonomický riaditeľ ŽP Informa ka otvára 6. ročník Plesu
Informa kov

V piatok, 14. februára, sa v priestoroch Domu kultúry Železiarne
Podbrezová uskutočnil po dvojročnej prestávke šiesty ročník Plesu informa kov.
O zábavu sa postarali hudobná skupina ZBM a kúzelník Peter
Šesták. Už tradične bola zlatým
klincom večera tombola, z ktorej si
šťastný výherca odniesol ako prvú
cenu notebook značky Dell. O vynikajúcej atmosfére svedčí aj fakt,
že sa plesalo do skorých ranných
hodín. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie spoločné ročníky.

Nadácia ŽP a Nadácia Letné tábory pre deti zamestnancov
Miška Sotáka v roku 2019
ŽP a.s. v roku 2020
zdroj: Nadácia ŽP

Mgr. M. Bardelčíková, Ppam

V tomto roku oslavuje
svoje významné jubileum aj Nadácia Železiarne Podbrezová, ktorá sa
na podpore regiónu vo
forme sponzorských darov podieľa už dvadsať
rokov.
Podbrezovské železiarne podporujú región Horehronia
od nepamä . V roku 2000 túto
činnosť prevzala Nadácia Železiarne Podbrezová, ktorá sa zameriava
hlavne na podporu sociálnej sféry,
kultúry, ale aj školstva, zdravotníctva či športu.

sociálne slabším, ale aj súčasným
a bývalým zamestnancom ŽP a.s.,
ktorí sa nachádzali v neľahkej životnej situácii.
Rovnako aj Nadácia Miška Sotáka podporuje takmer dvadsať rokov predovšetkým mladých, či už
v školách alebo športových ak vi-

V roku 2019 poskytla Nadácia
ŽP formou daru 129 244,06 eura.
Suma bola poskytnutá talentovanej mládeži, školám, projektom v
oblas kultúry, športu a rovnako,
ako každý rok, časť sumy putovala

tách a tak ež kultúru, sociálnu oblasť a šport. Výnimkou nie je zdravotníctvo, kde každý rok putuje
významná ﬁnančná čiastka. Minulý
rok prerozdelila Nadácia Miška Sotáka 12 008,87 eura.

Letné detské tábory pre de zamestnancov ŽP a.s. sú už
dlhoročnou tradíciou. Aj v tomto roku čaká vaše ratoles
tradičná ponuka, obohatená o novinky.

Víťaz tretieho kola čitateľskej súťaže
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SPEAKLAND – Bystrá, Penzión Tále
– 6 dňový pobytový tábor pre 8 až 15 ročné de , kde je oﬁciálnym táborovým jazykom anglič na. Do tábora je individuálny príchod aj odchod:
1. turnus: 5. júl – 11. júl
2. turnus: 12. – 18. júl
3. turnus: 19. – 25. júl
REPIŠTE – Chata u daniela
– 14 dňový pobytový tábor pre de od 6 do 16 rokov v turnusoch:
1. turnus
Termín: od 1. – 15. júla
Táborový program: Lovci z brloha drakov a Hrdinovia hviezdnych
svetov – návrat Padawanov
2. turnus
Termín: od 12. – 26. augusta
Táborový program: Šesť kráľovs ev a potvory zo zakázaného
lesa a Fantas cké de a ich výskyt

DETSKÁ GOLFOVÁ AKADÉMIA – Tále
a.s.
– 5 dňový denný tábor (od pondelka do piatku od 8.30 do 16. hod.) pre 6 až 15 ročné
de :
1. turnus: 13. – 17. júla
2. turnus: 20. – 24. júla
3. turnus: 3. – 7. augusta
4. turnus: 10. – 14. augusta
5. turnus: 17. – 21. augusta
Individuálny príchod a odchod.
Prihlásenie de do táborov bude realizované formou vyplnenia prihlášok, ktoré nájdete na sekretariátoch prevádzkarní. Vyplnenú prihlášku následne osobne (alebo prostredníctvom podnikovej pošty) odovzdáte v budove
personálneho úseku, 2. poschodie, odbor personalis ky a miezd, u Mgr. M. Bardelčíkovej do 31. marca 2020.
Rodičovský poplatok za jedno dieťa je 5 eur/pobytový deň v tábore Repište, 6 eur/pobytový deň
v Speakland a 10 eur/deň v golfovom tábore.

Pozývame vás
Vyžrebovali sme víťaza tre eho kola čitateľskej súťaže venovanej 180. výročiu založenia podbrezovských železiarní. Žrebovali
sme z úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že prvé pokusy o
vyrobenie ocele z vlastnej suroviny boli v Hronci uskutočnené v
roku 1794. Správne odpovedal aj Marián Weis z oceliarne. Získava bluetooth headset, ktorý do súťaže venovala spoločnosť
Mobilonline s.r.o. Výhercovi blahoželáme a cenu si môže prísť
prevziať do redakcie (t.č. 645/2711 resp. 2714).

na poduja e Zimný astrovlak, ktoré sa uskutoční 27. februára od 18.30 hod v Čiernom Balogu.
Príďte si vychutnať magickú silu nočnej oblohy priamo v Lesníckom skanzene Vydrovskej doliny, ktorá bude
spojená s nočnou jazdou Čiernohronskou železničkou. Pozorovanie nočnej oblohy bude prostredníctvom astronomických ďalekohľadov, pod odborným dozorom z hvezdárne.
Program:
18.30 hod. – odchod vláčika z hlavnej staničky v Čiernom Balogu
19. hod. – astronomická príprava v horárni
20. hod. – pozorovanie astronomickými ďalekohľadmi
Upozorňujeme na mierne náročný terén, vzhľadom na zníženú viditeľnosť a lesný povrch.
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Predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini na návšteve v Podbrezovej

„Železiarne Podbrezová majú pred sebou
úspešnú budúcnosť“
dokončenie zo strany 1
zová celosvetovú úroveň.
Na rozdiel od fabrík, ktoré sa
dostali do rúk tých, ktorí ich vykradli, vyrabovali a následne skrachovali, ľudí vyhodili na ulicu, sú
Železiarne Podbrezová úspešným
príbehom, z ktorého sa musíme
tešiť.
Počas dnešnej návštevy ste mali
možnosť prezrieť si, ako vyzerá
duálne vzdelávanie, ktoré v Podbrezovej patrí medzi najstaršie
na Slovensku. Ako na vás zapôsobili naše školy?
- Duálne vzdelávanie je jedinou
cestou, aby sme mali dostatok
kvaliﬁkovanej pracovnej sily. Nemôže byť nič lepšie, ak má odborná škola za partnera silnú fabriku,
alebo je jej samotným zriaďovateľom úspešná fabrika, čo je prípad
Podbrezovej.
Na vašich školách vidno, že sú
v rukách ľudí z praxe, ktorí vedia,
akých zamestnancov ﬁrma potrebuje, aké sú trendy a čo všetko
musí v budúcnos ovládať človek,
ktorý chce v hutníckom priemysle,
v ŽP a.s., pracovať.

Triedy, laboratóriá a odborné ústavom. Dnes som sa osobne
učebne sú špičkovo vybavené. presvedčil, ako prebieha rozsiahMal som možnosť vidieť kopec la rekonštrukcia v breznianskej
mladých ľudí, ktorí sa pripravujú v nemocnici. Týka sa nielen rekonrôznych odboroch a nesedeli len v štrukcie urgentu a operačných sál,
triedach a čítali knižky, ale reálne ale aj inštalácie nového mamograpoužívali najmodernejšie prak- fu. Ten pomôže celému regiónu
cké vyučovacie pomôcky, rôzne odhaľovať niektoré nebezpečné
technológie a počítače. Neho- ochorenia, respek ve robiť prevoriac o tom, že im je umožnená ven vne vyšetrenia.
Do
rekonodborná prax
štrukcie je z
priamo
vo
eurofondov
fabrike.
Tak, ako
investovaných
Tak, ako vy8,3
milióna
zerajú školy v
vyzerajú školy
eur.
Podbrezovej,
Počas rokomajú vyzerať
v Podbrezovej, majú
vania ma vedevšetky odbornie nemocnice
né školy na vyzerať všetky odborné
požiadalo, aby
Slovensku.
som pomohol
školy na Slovensku.
s dodatočnými
Okrem predﬁnanciami na
sedu vlády
zastávate momentálne aj post za- rekonštrukciu výťahov, ktoré sú v
stupujúceho ministra zdravotníc- havarijnom stave. Bude potrebtva. Ako z tohto pohľadu hodno- né, aby breznianska nemocnica
te prebiehajúcu rekonštrukciu v v budúcnos disponovala aj novým MR (magne cká rezonancia)
NsP Brezno?
- Teší ma, že je v ostatných ro- prístrojom. Obyvatelia by tak nekoch venovaná pozornosť aj re- museli na vyšetrenia cestovať do
gionálnym nemocniciam, nielen Banskej Bystrice a následne s výtým krajským alebo národným sledkami späť do Brezna. Budem

“

S Ing. Annou Kováčovou, riaditeľkou ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.

Budeme radi, ak každý mesiac
v novom roku bude aspoň ako január
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Vývoj uplynulého roka nebol pre mnohé
spoločnos priaznivý. Ako toto obdobie
bude patriť k tým lepším mesiacom, čo sa
hodno te vo vašej spoločnos ?
- Rok 2019 sa rozbehol veľmi dobre a v pr- odrazí aj na hospodárskom výsledku.
Snáď nikomu neunikli správy týkajúce sa
vom polroku sme prekračovali naplánované
štrajku
Únie autodopravcov Slovenska, zaekonomické ukazovatele. K spomaleniu došblokovania
hraničných priechodov a ciest.
lo počas leta, čo sme aj očakávali. Klesli počPri
tejto
situácii
sa nám len potvrdilo, aká
ty prepráv a následne aj tržby a zisk.
dôležitá
je
dlhodobá a korektná spoDruhý polrok bol ťažším oblupráca s dopravcami, ktorí majú
dobím. Bolo potrebné efekten istý záujem na preprave nášho
vne kombinovať menšie
tovaru. Spoločne sa nám podarilo
množstvá tovaru pre viacerých
v dňoch oboch štrajkov zabezpečiť
zákazníkov tak, aby sa dosiahlo
prepravu výrobkov zo ŽP a.s. podmaximálne vyťaženie vozidiel
ľa požiadaviek zákazníkov. Napriek
a zákazníkom nevznikali vyššie
tomu, že sme menili autá, v zvýšenáklady za prepravu. S tým je
nej miere sa monitoroval ich pospojený väčší počet nakladahyb a niektoré boli presmerované
cích miest, zložitejšia nakládka
na dlhšie prejazdné trasy v snahe
pre dodržanie počtu a poradia
vyhnúť sa zablokovaným úsekom
vykládok či dodržanie termínov
ciest bez nároku na zvýšenie ceny
a časových okien na jednotliza prepravu. V tomto duchu chcevých vykládkach.
me našu spoluprácu rozvíjať aj v buV ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. máme stabilný kolek v odborne zdatných ľudí a aj preto dúcnos .
môžeme hovoriť, že uplynulý rok sme zvládli
veľmi dobre. Rok 2019 ešte nie je účtovne Čo bude pre vás v tomto roku najväčšou
uzavretý, ale tržby za predaj našich služieb prioritou?
- Nároky zákazníkov na kvalitu, čas doruby mali byť vo výške zhruba 11,1 milióna eur,
čenia
a činnos súvisiace s prepravou sú vypričom plán bol 11,5 misoké, ale stále viac sa nám
lióna eur. Plánovaný zisk
potvrdzuje, že zákazník
vo výške 350 síc eur
má záujem o poskytovateMáme stabilný
bude splnený a aj preľa služieb, ktorý už pozná
kročený. Za výsledkami
stojí nami zabezpeče- kolektív odborne zdatných jeho spoločnosť, jeho výrobný program a produkných 7 872 prepráv do
ty, spôsob skladovania a
ľudí
a
aj
preto
môžeme
21 krajín Európy (vrátamanipulácie, vie predvídať
ne prístavov) a importov
prípadné komplikácie, pohovoriť,
že
uplynulý
rok
z 8 krajín. V uvedenom
zná cieľovú des náciu a
počte je zahrnutých 98
podmienky v mieste dodasme
zvládli
veľmi
dobre.
nadrozmerných prepráv
nia. Našou prioritou je byť
do 10 krajín (vrátane
práve takýmto skúseným
Slovenska) a preprava
47 600 ton tovaru po železnici v 43 ucele- zasielateľom a serióznym obchodným partnerom, ktorý vie zodpovedne a spoľahlivo
ných vlakoch a 23 samostatných vagónoch.
plniť požiadavky od zákazníkov, nebráni sa
novým výzvam a zároveň plní očakávania pri
Ako ste odštartovali nový rok?
- Budeme radi, ak každý mesiac v no- napĺňaní plánovaných ekonomických ukazovom roku bude aspoň ako január. Určite vateľov v spoločnos .

“

Premiér pozi vne hodno l vybavenie našich škôl.

rád, ak sa obe inves cie podaria.
Čo by ste Železiarňam Podbrezová zaželali do ďalších rokov?
- Fabrike želám, aby prežila v regióne ešte ďalších 180 rokov. Som
nesmierne rád, že sa Železiarne
Podbrezová vyvíjajú v čase. Možno málokto vie, ale aj z ekologického hľadiska bolo investované

Foto: I. Kardhordová

obrovské množstvo ﬁnančných
prostriedkov do moderných technológii. Dnes už táto fabrika vôbec nepredstavuje nebezpečie
pre životné prostredie.
Za e roky prešla veľkou obnovou a zmenou technológií, ktorú
vysoko oceňujem. Pevne verím, že
Železiarne Podbrezová majú pred
sebou úspešnú budúcnosť.

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Vývoj uplynulého roka nebol pre mnohé spoločnos priaznivý. Ako ho hodno te vo vašej
spoločnos ?
- Pre našu spoločnosť bol rok 2019 do určitej
miery ovplyvnený situáciou v oceliarskom odvetví, napriek tomu
sme splnili stanovené výskumné
aj hospodárske ciele. Riešenie
projektov bolo v plnom rozsahu
zabezpečené výskumnými pracovníkmi ŽP VVC, s.r.o., odbornými pracovníkmi spolupracujúcich
prevádzkarní a odborov ŽP, a.s.,
ako aj univerzitnými výskumnými
pracovníkmi na štyroch spoločných pracoviskách: Kon lab na
Strojníckej fakulte STU v Bra slave, LSPO a SimConT na Fakulte
materiálov, metalurgie a recyklácie
TU v Košiciach a OPTECHFORM na Materiálo-

technologickej úrovne výroby oceľových
rúr, implementáciu dátovej analy ky vo
výrobnom procese, hodnotenie
kvality výroby ocele a oceľových
rúr a spracovanie odpadov a
druhotných surovín.
Čo bude pre vás v tomto roku
najväčšou prioritou?
- V prvej polovici roku máme
naplánované otvorenie nového
spoločného pracoviska – „Laboratórium vysokoteplotných
koróznych procesov (LVKP)“ – v
Ústave materiálov a inžinierstva
kvality FMMR TU v Košiciach.
Bude slúžiť pre výskum životnos
oceľových rúr kotlových akos pri spaľo-

S Ing. Pavlom Beraxom, PhD., riaditeľom ŽP VVC, s.r.o.

Prioritou budú nové výskumné
projekty
votechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave.

vaní biomasy. Úplne novým výskumným
projektom je projekt ANALYTIKA, ktorý
vo svojich témach symbolicky prepája
Ako ste odštartovali nový rok?
oba výrobné závody ŽP a.s. vo forme spo- Začiatok roka sa, vzhľadom na možnos
ločného virtuálneho dátového priestoru
uplatnenie superodpočtu nákladov na výskum
„BigZP“ s výrobno-technologickými údaja vývoj v ŽP, a.s., čo pre rok 2020 predstavuje
mi o výrobe ocele a oceľových rúr. Vytvo200 percent zo všetkých uznateľných výdavrený priestor poslúži ako dátový podklad,
kov, vynaložených na výskum a vývoj, niesol v
na ktorom bude vypracovaný systém dáznamení návrhu výskumno-vývojovej činnos ,
tovej analy ky výroby, kombinujúci ručné
ktorá je rámcovaná témami,
ad hoc analýzy expertov,
pokrývajúcimi všetky dôlesystema cké analýzy násžité aspekty výroby ocele
trojmi BI (Business Intela oceľových rúr v Železiarligence), matema cké a
Najmodernejšou
ňach Podbrezová a.s. Každý
šta s cké modely výroby a
témou v projekte
odlievania ocele (EAF moz výskumných projektov je
del, systém OPTIexpert) a
tvorený témami, ktoré spoENVIRONMENT je
výroby valcovaných rúr.
lu prirodzene súvisia, či už
Jednou, v istom poníz hľadiska zamerania sa na
problematika uhlíkovej
maní „najmodernejšou“
danú výrobnú prevádzkatémou v projekte ENVIreň (projekty STEELTECH,
RONMENT, je problemaREFRACER, TUBETECH) ale- neutrality pre rok 2050.
ka uhlíkovej neutrality
bo spoločných cieľov, poSlovenska pre rok 2050.
krývajúcich výrobu v celom
To znamená dosiahnu e nulovej bilancie
podniku (projekty ANALYTIKA, KVALITA, ENVIemisií. Problema ka bude riešená v projekRONMENT).
te „GreenSteel“, kde hlavnou úlohou bude
Tema cky sú projekty zamerané na zvyšovypracovanie uhlíkovej mapy ŽP a.s. a návrh
vanie technologickej úrovne výroby a odliemožnos úspory energie a zníženia emisií
vania ocele, zvyšovanie životnos a úžitkoCO2 v ŽP a.s.
vých vlastnos hutníckej keramiky, zvyšovanie

“
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Výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľa/riaditeľky školy

Železiarne Podbrezová a.s., ako zriaďovateľ Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová,
Družby 554/64, 976 81 Podbrezová,
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka školy
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č.
138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z.z.) a vyhlášky Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvaliﬁkačné
predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
• vykonanie prvej atestácie pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca (učiteľ
strednej školy),
• najmenej päť rokov pedagogickej činnos ,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť (v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.),
• zdravotná spôsobilosť,
• vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy.
Iné požiadavky:

•
•
•
•

ak vne ovládanie štátneho jazyka,
komunikačné, organizačné a riadiace schopnos ,
znalosť legisla vy v oblas školstva, samosprávy, pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov,
práca s počítačom.

Športový úspech vo florbale
Dňa 13. februára sa uskutočnilo
regionálne kolo vo ﬂorbale dievčat v Revúcej s Gymnáziom Marna Kukučina. Zápas sa odohral v
priateľskej atmosfére.
Naše dievčatá boli od samého
začiatku hry v ofenzíve počas všet-

kých troch tre n. Napriek výbornej
obrane súpera sa nám podarilo vyhrať 10:2.
Týmto výsledkom sme postúpili
na krajské kolo. Dievčatám blahoželáme.

Deň v červenom

Požadované doklady:

• žiadosť o výberovom konaní,
• presná adresa pre doručovanie písomnos , e-mail a telefonický kontakt,
• doklady o vzdelaní,
• doklady o absolvovaní prvej atestácie (prvej kvaliﬁkačnej skúšky alebo jej náhrady),
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnos v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.,
• preukázanie zdravotnej spôsobilos pre výkon funkcie riaditeľa (nie staršie ako jeden mesiac),
• potvrdenie o pedagogickej činnos (nie staršie ako jeden mesiac),
• vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
je potrebné zaslať najneskôr do 2. marca 2020 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej
obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ/riaditeľka (názov a adresa školy)“ na adresu:
Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová.
Vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady tohto oznámenia, budú pozvaní na výberové konanie elektronickou formou (e-mailom) alebo telefonicky.
Úspešný uchádzač je povinný do troch pracovných dní od vymenovania do funkcie poskytnúť súhlas so spracovaním osobných údajov cez h p//:crinfo.iedu.sk za účelom overenia bezúhonnos v zmysle §15 zákona č.
138/2019 Z.z.

Tema cké dni sú medzi žiakmi obľúbené.

V piatok, 14. februára, pri príležitos Dňa sv. Valen na zorganizovali členovia Žiackej školskej rady
ďalší tema cký deň – Deň v červenom.
Tema cké dni sa tešia mimoriadnej obľube nielen medzi žiakmi, ale

Foto: FB

aj vyučujúcimi. Po celý deň vládla v
škole dobrá nálada a uvoľnená atmosféra. Každý mohol v tento deň
vymeniť školskú uniformu za oblečenie, v ktorom sa cí pohodlne. O
vydarené ou ity, ako vidno aj na
fotograﬁi, nebola núdza.

*** čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***

Rozhodnutie o výstavbe najmodernejšieho hutníckeho
závodu vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku pod horou Brezová
Z archívnych podkladov spracovala
P. Motyčková

Železiarne Podbrezová v roku
2020 oslavujú už stoosemdesiat
rokov svojej existencie. Ich bohatý vývoj si v tomto roku budeme
pripomínať aj na stránkach Podbrezovana prostredníctvom čitateľskej súťaže.
Vašou úlohou bude pozorne čítať a prostredníctvom ústrižkov
odpovedať na otázky, ktoré nám
následne zašlete do redakcie. V
každom vydaní Podbrezovana budeme žrebovať jedného výhercu,
ktorý bude vecne odmenený. O
záverečnú cenu generálneho riadi-

teľa však budú súťažiť len , ktorí
správne odpovedia na všetky otázky. Všetkým držíme palce a budeme radi, ak nám v priebehu roka
budete posielať zaujímavé námety
a py na príspevky do novín, ktoré
úzko súvisia s históriou našej spoločnos .
Hronecký železiarsky podnik bol
začiatkom 19. storočia najväčším
a technickou úrovňou najdokonalejším podnikom v tej dobe v Rakúsko-Uhorsku. V monarchii boli
zavádzané stále nové postupy a
progresívnejšie zaradenia. Držať
krok s konkurenciou bolo viac než
nevyhnutné. Cieľom Dvorskej komory pre mincovníctvo a baníctvo

Kupón č. 4
Súťažná otázka č. 4:
O čom bolo v roku 1836 rozhodnuté
v rakúsko-uhorskom parlamente?
Odpoveď: ......................................................................................................
.......................................................................................................................
Meno a priezvisko, os. číslo, prevádzkareň/útvar: ........................................
.......................................................................................................................
Správne odpovede zasielajte na vystrihnutom kupóne do redakcie
Podbrezovana, najneskôr do desia ch dní od vydania aktuálneho čísla.

vo Viedni bolo v dolnom Uhorsku
(dnešné stredné Slovensko) zaviesť
výrobu tyčového železa valcovaním. V roku 1832 bol do Štajerska
vyslaný Žigmund von Ámon, aby sa
s touto výrobou zoznámil.
Viaceré navrhnuté opatrenia
boli čoskoro uvedené do praxe v
Hronci. Pri novinkách sa však stretli
s viacerými problémami, ako napríklad červená farba plechu. Problém bol v prílišnej tvrdos spracovaného železa a pomalom chode
mechanizmov. Jediným východiskom bolo preloženie valcovne na
miesto s väčšou hnacou vodnou
silou, ktorá mala zabezpečiť vyššie
otáčky strojov. Okrem iného si od
novej valcovne sľubovali aj vyššie
zisky hroneckého podniku. Začalo
sa pracovať na realizácii výstavby
nového podniku. Písal sa rok 1837
a podklady potrebné pre zača e
realizácie podniku boli nedohľadne. Hronecké železiarne v tom čase
prežívali odbytovú krízu – hromadilo sa nepredajné železo a robotníci sa stávali nadbytočnými. Hoci
sa mohlo zdať, že nová valcovňa v
tých časoch nebola potrebná, opak
bol pravdou. Nové moderné zariadenia, umožňujúce vyrábať s nižšími nákladmi a kvalitnejšie železo,
ktoré bolo konkurencieschopné

Situačný plán valcovne pod horou Brezová: a: rieka Hron, b: prívodný kanál, c: splav, d:
odvodný kanál vody, e: 18 plamenných pecí, f – g: valcovacie trate a kladivo na vytáčanie trosky, h: sústruhy, i: cylindrové dúchadlo, k: dymovod pravého krídla, l: kováčska a
zámočnícka dielňa, m: adjustačná dielňa koľajníc, n: 16 sušiacich pecí, p: byty pre úradníkov, q: hos nec, s: robotnícke kasárne, t: robotnícka kolónia, v: konská železnica zo
skladu dreva, w: dolný sklad dreva.
Zdroj: archív redakcie

bolo jediným východiskom.
Hlavný komorskogrófsky úrad
určil ako posledný možný termín
predloženia situačného plánu výrobných objektov na koniec januára 1838. Zároveň pohrozil suspendovaním každého, kto bude
mať podiel na omeškaní. Tlačil
ich čas, nakoľko v roku 1836 bolo
v rakúsko-uhorskom parlamente
rozhodnuté o výstavbe dvanás ch
železničných tra . Koľajnice mali
byť vyrábané práve v Podbrezovej.
Po dlhých meraniach vhodné-

ho miesta, v roku 1839 komisia v
zložení G. Sweitzer, A. Glanzer a A.
Lobkowitz rozhodla, že nová valcovňa bude umiestnená pod horou
Brezová. Napokon, v roku 1840, začala výstavba modernej valcovne v
povodí Hrona, v malebnej prírode pod horou Brezová, ktorá bola
svojho času najmodernejšou výstavbou hutníckeho závodu vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchie.
Prvými zemnými prácami pre vodné toky sa začala písať nová etapa
rozvoja nášho kraja.
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Relaxačné pobyty pre zamestnancov ŽP a.s.,
dcérskych spoločností a rodinných príslušníkov
pre rok 2020 za zvýhodnené ceny
Ppam

Kúpele PIEŠŤANY
Pri pobytoch od 2 do 7 nocí, v
termíne do 16. januára 2021, je
cena v DHSR Esplanade krídlo
Palace**** v jednolôžkovej izbe
79 eur/osoba/noc, v dvojlôžkovej
izbe 67 eur/osoba/noc.
V Spa Hotel Splendid Krídlo
Splendid*** a Grand je cena za
dvojlôžkovú izbu 52 eur/osoba/
noc a jednolôžkovú izbu 63 eur/
osoba/noc.
V hoteli Jalta** je cena za dvojlôžkovú izbu 41 eur/osoba/noc a
jednolôžkovú izbu 48 eur/osoba/
noc.
Ubytovanie je s polpenziou, raňajky a večere formou bufetových
stolov (pla pre Esplanade krídlo
Palace****) a raňajky formou bufetu a večera na výber z denného

menu (pla pre Splendid a Jalta).
Cena, okrem stravy a ubytovania,
zahŕňa konzultáciu s lekárom a 1
– 2 procedúry za deň, podľa dĺžky
pobytu.
BONUS: V DHSR Esplanade Krídlo
Palace je bezplatný vstup do vodného a saunového sveta Premier
Fitness s bazénom, saunami a
vodnými bicyklami.
V Spa Hotel Splendid Krídlo
Splendid*** je bezplatný vstup do
Premier Fitness.
V hoteli Jalta je voľný vstup do
ﬁtness centra v Napoleon Health
Spa.
Kúpele LÚČKY
ponúkajú tri druhy pobytov, z
ktorých si môžete vybrať nasledujúce – pobyt AQUA-VITAL, pobyt ZDRAVÝ VÍKEND alebo pobyt
ZDRAVÉ LETO.

Pobyt AQUA-VITAL
V termíne do 20. decembra
2020, s minimálnou dĺžkou pobytu dve noci.
Kúpeľný hotel Choč, KUBO, Dependance Liptov je cena za noc 66
eur/osoba a v Dependance Adam,
Cyril, Diana, Maja a Barbora je
cena 61 eur/osoba/noc.
Pobyt zahŕňa: ubytovanie vo
vybranej kategórii v dvojlôžkovej
izbe, plnú penziu formou bufetových stolov, priemerne 1 liečebnú procedúru za každú noc
podľa predpisu kúpeľného lekára,
2x vstup dvojhodinový vstup do
AQUA-VITAL (vonkajší a vnútorný
bazén a vitálny svet).
BONUSOVÁ KARTA – možnosť
výberu jedného bonusu počas
pobytu: 1x hodinový vstup do
kardioﬁtness, 1x dvojhodinový
vstup do vonkajšieho bazéna, 1x
vstup do soľnej jaskyne alebo 50
percentná zľava na dokúpenú procedúru.
Pobyt ZDRAVÝ VÍKEND
V termíne do 20. decembra
2020, s nástupom od štvrtka alebo piatka do nedele.
Kúpeľný hotel Choč, KUBO, Dependance Liptov je cena 80 eur/
osoba/noc a v Dependance Adam,
Cyril, Diana, Maja a Barbora je
cena 72 eur/osoba/noc.
Pobyt zahŕňa: ubytovanie vo
vybranej kategórii v dvojlôžkovej
izbe, plnú penziu formou bufetových stolov, 3 – 4 liečebné procedúry podľa nástupu (konzultácia s

Kúpeľný dom Choč v Lúčkach

Hotel Jalta

lekárom v cene), 2 – 3x vstup do
bazénov (2 hodiny vonkajší bazén a 1 hodinu vnútorný bazén),
1x hodinový vstup do vitálneho
sveta. Procedúry ponúkané cez
víkend: podvodná masáž, vírivý
kúpeľ, klasická masáž, para n, minerálny kúpeľ a soľná jaskyňa.
Pobyt ZDRAVÉ LETO
V termíne do 20. decembra
2020, s pobytom na minimálne 5
nocí.
Kúpeľný dom Choč, KUBO a Dependance Liptov je cena 71 – 85
eur/osoba/noc a v Dependance
Adam, Cyril, Diana, Maja a Barbora je cena 67 – 78 eur/osoba/noc.
Pobyt zahŕňa: ubytovanie vo
vybranej kategórii v dvojlôžkovej

izbe, plnúpenziu formou bufetových stolov, v priemere 3 liečebné
procedúry za noc podľa predpisu
kúpeľného lekára (okrem nedele a
sviatkov), 1x vstup do bazénov za
každú noc (2 hodiny vonkajší bazén a 1 hodinu vnútorný bazén).
BONUSOVÁ KARTA – možnosť
výberu jedného bonusu počas
pobytu: 1x hodinový vstup do
kardioﬁtness, 1x dvojhodinový
vstup do vonkajšieho bazéna, 1x
vstup do soľnej jaskyne alebo 50
percentná zľava na dokúpenú procedúru.
V prípade záujmu o pobyty sa
zamestnanci môžu nahlásiť
na tel. čísle 2912, kde im budú
poskytnuté bližšie informácie.

Do práce na bicykli a bezpečne
TASR

pri čerpacej stanici, kde prechádza priechodom cez cestu I/66. Priechody upravíme na
spoločné pre chodcov i cyklistov. Cyklis cký
pruh bude vyznačený vodorovným značením na jestvujúcej miestnej komunikácii,
pričom na jej konci sa bude nachádzať cyklis cký pruh, respek ve chodník, napojený na cestu vedúcu do obce Valaská. Tam
vzniknú samostatné pruhy pre cyklistov“,
priblížila Mgr. Milada Medveďová z odboru
riadenia projektov Mestského úradu Brezno s tým, že v mieste vjazdu do nového závodu ŽP bude priechod upravený na spoločný pre chodcov a cyklistov.
Budúca cyklotrasa je prioritne určená pre
obyvateľov okresu Brezno, ktorí dochádzajú
za prácou do Železiarní Podbrezová. Podľa
primátora mesta Tomáša Abela sa projektom
zvýši bezpečnosť cyklistov, prispeje k ochrane životného prostredia a k akceptácii cyklis ckej dopravy ako plnohodnotného druhu
prepravy do práce.

Mnohí z nás využívajú cyklis ckú prepravu
ako vhodný druh dopravy do práce. Samozrejme, ak to počasie dovolí. Častokrát
to nezávisí len od počasia, ale aj od bezpečnos na cestách.
Zhustená premávka medzi Breznom a
Banskou Bystricou vo veľa prípadoch bráni
využívať cyklis ckú prepravu. Mesto Brezno od marca spúšťa realizáciu projektu cyklotrasy Brezno – Valaská, o ktorej sme vás
už v Podbrezovane informovali v minulom
roku. Cieľom je podpora cyklis ckej dopravy, cykloturis ky, ako aj zlepšenie cyklis ckej infraštruktúry a vytvorenie efek vnejšej alterna vy k individuálnej motorovej
doprave. Termín ukončenia je predpokladaný na február 2021.
Pripomíname, že pôjde o takmer deväťkilometrový úsek cyklotrasy Brezno – Valaská, ktorý povedie zo železničnej stanice
v Brezne smerom do
centra mesta a rovnako aj k hlavnému
hospodárskemu uzlu
regiónu – Železiarňam Podbrezová. Súčasťou má byť lávka
pre cyklistov v dĺžke
648 metrov, ktorá
povedie
súbežne
popri novej navrhovanej cestnej komunikácii. Pre zvýšenie
komfortu cyklistov
budú na dvoch miestach osadené stojany
na bicykle. „Cyklotrasa povedie po chodníkoch na moste cez
rieku Hron, smerom
Vizualizácia budúcej cyklotrasy.
na západ, chodníkom

Zdroj: Mestský úrad Brezno

Zľavu na vybrané príslušenstvo nie je možné kombinovať s inými zľavami a akciami prebiehajúcimi
v predajni. Pre uplatnenie zľavy pri nákupe je potrebné sa preukázať kartou zamestnanca ŽP.
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Látky v potravinách, na ktoré
by sme si mali dávať pozor
Z podkladov z internetu spracoval
T. Kubej



Jedálny lístok

24. 2. – 1. 3. 2020
Pondelok
Polievky: hŕstková, špenátová so
syrovými haluškami, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané
zemiaky, uhorka ● Hovädzia roštenka na slanine, tarhoňa, cvikla
● Pečená ryba, krúpy so zeleninou ● Študentský šalát, pečivo ●
Kuracie prsia s plnkou, zeleninová
obloha ● Plnené rožky tvarohové,
kakao ● Bageta Ape to ● Ovocný
balíček.
Utorok
Polievky: prešporská, brokolicová
dánska, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža, kompót ● Bravčový
guláš segedínsky, knedľa ● Zemiakové placky plnené hlivami ● Pestrý cestovinový šalát ● Hovädzie
varené so zeleninou, kečupová
omáčka ● Kysnutý koláč marhuľový, kakao ● Bageta syrová ● Mliečny balíček.
Streda
Polievky: zeleninová, kyjevské šči,
pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska
omáčka ● Podtatranský plnený
bravčový rezeň, slovenská ryža,
šalát ● Zvolenské údené mäso s
fazuľou, chlieb ● Hydinový šalát,
pečivo ● Ryžový nákyp ● Langoše
s kečupom ● Bageta moravská ●
Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeňovými
haluškami, tekvicová, pečivo.
● Kuracie prsia na lesných hríboch, ryža, šalát ● Hovädzia pečienka sviečková, knedľa ● Morčacie mäso s brusnicovou omáčkou,
široké rezance ● Tlačenkový šalát,
pečivo ● Kelový karbonátok, zemiaky, šalát ● Šúľance s makom ●
Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, zeleninová so šunkou, pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ●
Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaková kaša, šalát ● Prekladané
mäso s kelom ● Syrové tajomstvo,
pečivo ● Rezance s tvarohom, zakysanka ● Buchty na pare s lekvárom, kakaová posýpka, kakao ●
Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný balíček.

S jedlom sa stretávame každý deň
a bez neho by sme nemohli fungovať, dokonca ani existovať. Jedlo nám dáva potrebnú energiu, no
zároveň nám môže aj uškodiť. Ako
však zis me, čo je vhodné jesť a
ktoré potraviny sú pre nás nebezpečné?
Aflatoxíny
Ide o druh mykotoxínov, ktoré
sa prirodzene nachádzajú v niektorých potravinách. Môžu sa vyskytovať napríklad v rôznych druhoch orechov a výrobkoch z nich,
v obilí, koreninách či sušenom
ovocí. Vo všeobecnos vznikajú
mykotoxíny ako produkty látkovej
premeny toxinogénnych kmeňov
mikroskopických húb, ktoré majú
na človeka toxické účinky.
Aﬂatoxíny produkujú určité druhy plesní a z približne dvadsia ch
druhov aﬂatoxínov boli len štyri
objavené v potravinách. Našli sa
napríklad v mlieku a mliečnych
výrobkov, kam sa dostali vtedy, ak
kravy konzumovali krmivo napadnuté plesňami. Riziko aﬂatoxínov
je, že sa hromadia v ľudskom tele
a môžu mať vážne následky. Poškodzujú pečeň a pôsobia karcinogénne. Hoci mykotoxíny sú toxické len pri konzumácii vo veľkom
množstve, aﬂatoxíny môžu ohroziť zdravie aj pri prijímaní malých
dávok počas dlhého obdobia. Nebezpečné sú aj preto, že odolávajú
tepelnej úprave.
Bacillus cereus
Ide o baktériu, ktorú tvorí anaeróbna spórotvorná tyčinka. Patrí
medzi častých pôvodcov otravy z
jedla. V prírode je veľmi rozšírená,
nachádza sa napríklad v pôde, na
zelenine, ale aj v mnohých surovinách, dokonca ež v upravených
potravinách. Spóry tejto baktérie
sú veľmi odolné voči extrémnym
podmienkam vrátane tepla, chladu, vysušeniu či slanému prostrediu.
Môžu sa rozmnožovať vo vlhkých a málo kyslých prostrediach
a kontaminujú najmä potraviny
rastlinného pôvodu, mäsové pokrmy a pasterizovanú smotanu.
Po tepelnom opracovaní potraviny nastanú priaznivé podmienky
na vyklíčenie spór a rozmnoženie
tohto patogénu. Toxíny tejto baktérie spôsobujú zažívacie ťažkosti vrátane hnačiek, nevoľností či
bolestí brucha. Keďže Bacillus cereus nemá rád teploty pod desať
stupňov Celzia, predísť mu môžeme tak, že tepelne upravené
jedlá čo najrýchlejšie schladíme a
nenecháme ich viac ako dve hodiny pri izbovej teplote. Keď jedlo
opätovne podávame, ohrejeme



Jedálny lístok
2. – 8. 3. 2020
Údené mäso by sme nemali jesť príliš často.

ho minimálne na 75 stupňov Celzia.
Pesticídy
Sú to látky primárne určené na
ochranu rastlín pred škodcami v
podobe nežiadúcich mikroorganizmov, iných rastlín a živočíchov.
Pesticídov existuje veľmi široké
spektrum, pričom mnohé sú u
nás, ale aj v Európskej únii zakázané. Ide hlavne o tie, pri ktorých
boli zistené negatívne dosahy na
zdravie človeka. Aj tie povolené
by sa však nemali príliš používať.
V potravinách sa môžeme
stretnúť s ich zvyškami, teda rezíduami účinných látok v nich použitých. Mnohé sú karcinogénne
a sú to tiež alergény vyvolávajúce
astmu či vznik alergií. Nepriaznivo pôsobia aj na plodnosť, centrálnu nervovú sústavu, ale aj
hormonálny a imunitný systém
človeka. Pre laika je prakticky
nemožné odhaliť ich a ak sa im
chcete vyhnúť, snažte sa vyhľadávať potraviny pochádzajúce z
ekologického poľnohospodárstva
alebo takzvané biopotraviny.
Fosfáty
Patria síce do skupiny povolených aditív, ich nadbytok však
škodí. Ich prítomnosť vám prezradí zloženie uvedené na obale
(E338: kyselina fosforečná, E339
– 343: fosforečnany, E450 – 452:
polyfosforečnany). Môže ich obsahovať mnoho výrobkov, najmä
upravované mäsové výrobky, sušené potraviny v prášku (okrem
sušeného mlieka), čokoládové a
sladové nápoje na báze mlieka,
alkoholické nápoje (okrem vína a
piva), obilné raňajky, pasty z rýb
a kôrovcov, polevy, sirupy či cukrovinky.
Keďže vo výrobku viažu viac
vody, používajú sa na zvýšenie
šťavnatosti. Fosfor, ktorý obsahujú, je dôležitý minerál, ktorý má
dôležitú úlohu pri stavbe kostí a
zubov. Potrebné množstvo však

Sobota
Polievka: kelová so zemiakmi, pečivo.
● Goralská pochúťka, knedľa ●
Kuracie prsia s horčicou, ryža, čalamáda ● Bageta s pikantným mäsom.
Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo.
● Pečená krkovička na cesnaku,
zemiaky, cvikla ● Jelenie ragú s
brusnicami, cestovina ● Bageta
moravská.

Potravinárske farbivá sú nebezpečné a mali by sme sa im vyhýbať.

Foto: pexels.com

Ilustračné foto: pexels.com

dostávame do organizmu pestrou a vyváženou stravou, takže
ho väčšinou dopĺňať nemusíme.
Zvýšený príjem fosforu počas dlhšieho obdobia môže znížiť absorpciu vápnika v ľudskom tele, čím
ohrozuje zuby aj kos a prispieva
k rozvoju osteoporózy. Aj to je dôvod, prečo by sme mali obmedziť
napríklad kolové nápoje. Väčšie
dávky fosforu v potravinách počas krátkeho obdobia spôsobujú
hnačky alebo boles žalúdka, skúma sa ež ich možný vplyv na hyperak vitu u de .
Dusičnany a dusitany
Sú prirodzenou zložkou mnohých potravín v dôsledku kolobehu dusíka v prírode. Do potravín
rastlinného pôvodu sa dusičnany
a dusitany dostávajú z pôdy, za aľ
čo do potravín živočíšneho pôvodu z krmív a ež ako prísady (solenie mäsa alebo pri zre syrov).
Hlavnými potravinovými zdrojmi dusičnanov sú zelenina, zemiaky a pitná voda. V živočíšnych potravinách býva obsah dusičnanov
veľmi nízky, výnimkou sú mäsové
výrobky, do ktorých sa dusičnany alebo dusitany dostávajú pri
solení mäsa. Nájdeme ich preto
najmä v spracovaných a údených
výrobkoch. Dusičnany nie sú v
bežných koncentráciách pre dospelých nebezpečné, pretože sa
pomerne rýchlo vylučujú močom.
Potenciálne nebezpečenstvo plynie z dusitanov, respek ve vtedy,
keď sa dusičnany premenia na dusitany.
Na elimináciu rizík by sme sa
mali vyhýbať spracovaným mäsovým výrobkom. Pár koliesok šunky
alebo salámy, prípadne grilovaná
klobása raz za čas samozrejme nie
je pre zdravého človeka žiadny
problém a určite mu to neuškodí.
Rozhodne by sme sa však nemali podobne stravovať vo veľkých
množstvách a na dennej báze.
Azofarbivá
Potravinárske farbivá sú dlhodobo veľmi diskutovanou skupinou prísad. V hojnom množstve
ich nájdeme práve v pestrofarebných limonádach či cukrovinkách.
Pri šiestich z nich už podľa nariadenia Európskeho parlamentu
musí byť uvedené, že môžu nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a
pozornosť detí.
Ide o nasledujúce farbivá: žltá
SY (E110), chinolínová žltá SY
(E104), azorubín (E122), červeň
allura (E129), tartrazín (E102) a
ponceau (košenilová červeň A,
E124). Okrem hyperaktivity môžu
nielen u detí, ale aj u citlivých
osôb spôsobiť kožné reakcie alebo dokonca sú aj jedným zo spúšťačov astmy.

Pondelok
Polievky: gulášová, francúzska,
pečivo.
● Hovädzia pečienka poľovnícka,
knedľa ● Bravčový rezeň na rasci,
ryža, uhorka ● Furmanské halušky
● Šalát cestovinový so zeleninou
● Zelerovo-zemiakové pyré, pečené kuracie stehno ● Palacinky
s džemom a čokoládou ● Bageta
syrová ● Mliečny balíček.
Utorok
Polievky: stupavská zabíjačková,
roľnícka, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, čalamáda ● Kuracie stehno na smotane s hlivami, cestovina ● Držky
na diabolský spôsob, knedľa ●
Parížsky šalát, pečivo ● Zapekané
zemiaky s pórom ● Škoricové osie
hniezda, kakao ● Bageta Gurmán
● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: slovenská hubová, krupicová so zeleninou, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke,
ryža, šalát ● Pečené kačacie stehno, červená kapusta, knedľa ● Zemiakovo-bryndzové pirohy so slaninou ● Šalát fazuľový so salámou
a chrenom, pečivo ● Kuracie prsia
s brokolicou a mandľami, zeleninová obloha ● Hanácke koláče,
kakao ● Bageta s kuracím mäsom
● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: morčacia, slovenská šajtľava, pečivo.
● Vyprážaný karbonátok, zemiakový šalát s majonézou ● Kuracie
prsia prírodné, tarhoňa, uhorka ●
Baraní guláš, halušky ● Šalát zeleninový s reďkovkou, pečivo ●
Hubové rizoto, uhorkový šalát ●
Dukátové buch čky s vanilkovým
krémom ● Bageta Ape to ● Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: oravská fazuľová, karﬁolová, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa
● Morčacie prsia plnené špenátom a syrom, ryža, šalát ● Ryba
na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát
● Grécky šalát, pečivo ● Pikantné
kuracie stehno španielske, zeleninová obloha ● Rezancový nákyp
s tvarohom a jahodami ● Bageta
moravská ● Mliečny balíček.
Sobota
Polievka: boršč s mäsom, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaková
kaša, čalamáda ● Bravčové mäso
na paprike, cestovina ● Bageta
syrová.
Nedeľa
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Bravčové stehno nitrianske,
knedľa ● Kuracie prsia orientálne,
ryža, cvikla ● Bageta Gurmán.
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Spomienky
„Keď zomrie otec, slniečko zájde,
v srdci nám zostane smútok a
chlad. V tom šírom svete sotva sa
nájde, kto by jak otec vedel mať
rád.“
Dňa 2. februára sme si pripomenuli desiate výročie úmrtia nášho
otca, starého a prastarého otca
Petra ZAJAKA z Michalovej.
S úctou a láskou spomína dcéra Ema s rodinou
...
„Čas je príliš krutý pán. Berie nám
to, čo nám život dal. A tak len
spomienku necháva v srdciach na
starkého, zabudnúť nemožno nikdy na neho. Na jeho láskavosť, na
jeho slová, na všetky chvíle, keď
bol s nami doma... Žiaľ dozneli
všetky piesne, aj smutný zvonov žalm, hrob nevráti nikdy, čo navždy vzal.“
Dňa 20. februára uplynulo osem rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý otec, starý
otec, brat a švagor
Jozef VAŇO z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina
...
„Kto žije v srdciach tých, ktorých
opustil, ten nezomrel a navždy
ostane v našich srdciach.“
Dňa 24. februára uplynie šestnásť rokov, čo nás navždy opustil
otec, starý otec a prastarý otec
Pavol BOVA z Hornej Lehoty
a 27. decembra uplynulo deväť
rokov, čo nás navždy opustila naša
drahá mama, stará mama a prastará mama
Darina BOVOVÁ z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami
...
„Rozlúčiť sa neznamená zabudnúť.“
Dňa 27. februára uplynie osem
rokov odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s milovaným synom,
manželom, otcom a bratom
Jaroslavom ŤAŽKÝM
z Michalovej.
S láskou a úctou spomíname
...
„Pracoval vždy do únavy, pokoj
sám si nedoprial, srdce jeho zlaté bolo, každému len dobre prial.
Stíchol dom, záhrada, dvor, už
nepočuť kroky tvoje v ňom.“
Dňa 28. februára si pripomenieme piate výročie, čo nás nečakane opustil náš milovaný syn, manžel, otec a brat
Pavol LÓCZI z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú mama, manželka,
dcérky, bratia a ostatná smútiaca rodina
...
„V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto mal ťa rád.
Odišiel si od nás, my ostali sme
v žiali, no vždy budeš v srdciach
tých, ktorí ťa milovali.“
Dňa 28. februára si pripomenieme pätnáste výročie odvtedy, čo
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedo,
brat a spolupracovník
Dušan SCHVARZBACHER z Brezna.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Spomíname s láskou a úctou
...
„Odišiel si až hore k nebeským výšinám, kde už necítiš bolesť, ani
žiaľ. Nebom sa plaví tvoja duša
čistá, kde svieti svetlo Ježiša Krista. Chýbaš nám otec, tvoja usmiata tvár, dobré srdce, každému
si pomáhal, len dobre prial. Na
krídlach anjela pozdrav ti posiela tvoja rodina. S
láskou v srdci žiješ stále s nami.“
Dňa 29. februára uplynie dvanásť rokov, ako nás
navždy opustil
Milan GERGEĽ z Brezna.
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.
S úctou a láskou manželka Katka, syn
Milan a dcéra Ľubka s rodinami

Finálový turnaj halovej sezóny mládeže
Ján Straka

V dňoch 8. – 9. februára súperilo osem
najlepších dievčenských mov do 15 rokov počas dvoch dní na ﬁnálovom turnaji v Púchove, kde sa konal 7. ročník
Halovej sezóny mládeže Slovenského
futbalového zväzu.
Skupina „A“ priniesla vyrovnané zápasy a o postupujúcom do ﬁnálovej štvorky
rozhodoval lepší vzájomný zápas medzi
družstvami AS Trenčín a 1.FC Tatran Prešov (2:3).
V skupine „B“, kde hrali aj naše dievčatá, dominovali Bardejovčanky. V troch
stretnu ach nenašli premožiteľky a do
ﬁnálovej štvorky postúpili s troma bodmi
aj žiačky ŠK Slovan Bra slava.
Tie v semiﬁnále nestačili na družstvo
MFK Dukla Banská Bystrica a podľahli mu
1:3. Dovtedy suverénne Bardejovčanky
narazili v semiﬁnále na pozornú defenzívu 1. FC Tatran Prešov a po remíze 0:0
rozhodli o postupe do ﬁnále penalty. V
nich mali viac šťas a Prešovčanky, zvíťazili 1:0.
V dueli o bronz zdolal Par zán Bardejov bra slavský Slovan 3:1, vo ﬁnálovom stretnu dokázali Prešovčanky opäť
odohrať zápas bez inkasovaného gólu
a po výhre 1:0 sa tešili z prvenstva na
7. ročníku Halovej sezóny mládeže SFZ
2019/2020 žiačok do 15 rokov.

Výsledky žiačok FK ŽP
1. hrací deň – sobota, 8. február
Skupina „B“: ŠK Slovan Bra slava – FK
Železiarne Podbrezová 3:3, FK Železiarne
Podbrezová – FC Baník Prievidza 5:5, FK
Železiarne Podbrezová – Par zán Bardejov BŠK 2:3.
2. hrací deň – nedeľa, 9. február
Skupina o 5. – 8. miesto: FK Železiarne

Podbrezová – FC Spartak Trnava 3:4. Zápas o 7. miesto: FC Baník Prievidza – FK
Železiarne Podbrezová 2:3 p.k.
Individuálne ocenenia
Najlepšia brankárka: Marína Anna Štefániková (AS Trenčín). Najlepšia strelkyňa: Vanessa Dunajská (FK Železiarne
Podbrezová). Najlepšia hráčka: Aneta
Surová (FK Železiarne Podbrezová).

Žiačky FK Železiarne Podbrezová počas ﬁnálového turnaja v Púchove.

Medzinárodné dni v druhej polovici februára
21. február je medzinárodný deň materského jazyka. Tento deň je celosvetovo
známy ako Medzinárodný deň materského jazyka (International Mother Language Day) a bol vyhlásený na 30. výročnej konferencii UNESCO v novembri 1999.
Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materských jazykov po celom svete.
V rovnaký deň je vyhlásený aj medzinárodný deň turis ckých sprievodcov. Svetová
federácia asociácií turis ckých sprievodcov (WFTGA) vyhlásila Medzinárodný deň turis ckých sprievodcov v roku 1987. Ide o medzinárodnú profesijnú organizáciu sprievodcov, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou cestovného ruchu. Cieľom je nielen propagácia práce turis ckých sprievodcov, ale aj poskytnu e príležitos pre domácich i
zahraničných návštevníkov zúčastniť sa bezplatných prehliadok historického centra
mesta a spoznať tak kultúrne a architektonické pamä hodnos mesta.
22. február je medzinárodný deň skau ek alebo aj Deň sesterstva, Deň vďaky a Deň
premýšľania. Skautky z celého sveta cestujú do rôznych čas sveta a spoznávajú kultúru iných národov. Oslavujú tak medzinárodné priateľstvo.

Autor: PK
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Ralph Waldo Emerson, americký ﬁlozof, esejista a básnik: „Každou minútou..." (dokončenie v tajničke).
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Majstrovské tituly v biatlone pre tri naše pretekárky
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V dňoch 15. – 16. februára sa v
Osrblí uskutočnili Majstrovstvá
Slovenska v biatlone. V sobotu
boli na programe rýchlostné preteky a v nedeľu súťažiaci štartovali vo vytrvalostných pretekoch.
Obidva dni na štarte
nechýbali ani pretekári Biatlonového
oddielu ŠK Železiarne
Podbrezová.
V
rýchlostných
pretekoch bola veľmi blízko k majstrovskému tulu Kris na
Makovínyová v kategórii mladších dorasteniek, keď ju od prvenstva delilo
len šesť desa n sekundy. Musela
sa tak uspokojiť so striebornou
medailou za druhé miesto. V kategórii starších dorastencov sa naši
biatlonis zoradili na piatom, šiestom a siedmom mieste v poradí
Filip Bury, Radovan Floch a Matej

Vránsky. V tejto kategórii štartoval aj Adam Koš al, ktorý skončil
desiaty. Tesne za stupňami víťazov
skončila Sára Pacerová, ktorá ﬁnišovala štvrtá v kategórii starších
dorasteniek. V rovnakej kategórii skončila na trinástom mieste
Anežka Smarkoňová. V kategórii
juniorov bol štvrtý Lukáš O nger, keď sa mu príliš
nedarilo na strelnici
a nesklopil spolu päť
terčov. Medzi juniorkami sme mali zastúpenie vďaka sestrám
Remeňovým. Viac sa
darilo Márii, ktorá
bola v cieli najrýchlejšia a získala tul
majsterky Slovenska,
Zuzana skončila štvrtá.
Vo vytrvalostných pretekoch
sa opäť darilo K. Makovínyovej v
kategórii mladších dorasteniek.
Po striebre z rýchlostných pretekov získala tentokrát zlato, keď
suverénne zvíťazila po najlepšom
behu aj najlepšej streľbe spomeBiatlonový oddiel ŠK Železiarne Podbrezová v Osrblí na Majstrovstvách Slovenska v biatlone.

Mária Remeňová počas vytrvalostných pretekov, kde skončila druhá. Foto: A. Nociarová

Z kolkárskych dráh
Ing. Pavol Kühnel

V sobotu, 15. februára, sme v našej kolkárni v Podbrezovej mohli
vidieť odvety druhého kola Ligy majstrov. Bohužiaľ, obe
naše mužstvá, ženy
aj muži, ťahali za
kratší koniec. Súperi prišli s pohodlným
náskokom,
ktorý si udržali a
ešte aj zveľadili.
Obe naše družstvá tak končia v
druhom kole tohtoročnej edície
Ligy majstrov.

Rosice predviedli na našich
dráhach výborný koncentrovaný
výkon a naše hráčky k ničomu nepripus li. Češky zahrali štyri šesťstovky, z našich sa k nej
priblížila len Patrícia
Machálková (596), naša
najlepšia hráčka. Udelili nám nepopulárneho
kanára a výrazným rozdielom 284 kolov si potvrdili postup do Final
four.
ŠK Železiarne Podbrezová: Skalošová 538, Jankovičová
567, Machálková 596, Ďuricová
530, Poliaková 539 a Vávrová 557.

Naši kolkári podľahli maďarskému Szegedu a rovnako ako ženy sa rozlúčili s Ligou majstrov.

dzi všetkých súperiek. V kategórii
starších dorastencov si vybojoval
bronz F. Bury, R. Floch bol šiesty,
A. Koš al dvanásty a M. Vránsky
štrnásty. V starších dorastenkách
si majstrovský tul s prehľadom
vybojovala Ema Kapustová, ktorá
deň predtým v štartovej lis ne
rýchlostných pretekov neﬁgurovala. Na bronzovej pozícii skončila S. Pacerová, neštartovala A.
Smarkoňová. V kategórii juniorov
získal striebro L. O nger, keď ho
preds hol len bývalý oddielový
kolega Tomáš Sklenárik, ktorý zvíťazil aj v sobotných rýchlostných
pretekoch. Medzi juniorkami brala takisto striebro Mária Remeňo-

Celkove 3327:3611 – 0:8.
Szeged pricestoval takisto s výrazným náskokom 7:1 z prvého
zápasu. Naši kolkári mali veľmi
ťažkú úlohu, ak chceli dvojzápas
otočiť. Avšak ani domáce dráhy
nepomohli. Naše družstvo, oslabené o zraneného Erika Kunu, už
v prvej trojici stra lo dva body a
bolo rozhodnuté. Maďari si s prehľadom udržiavali náskok. Rozdiel
29 kolkov na konci rozhodol o ich
víťazstve 5:3 a postupe. Našim najlepším hráčom bol Daniel Tepša
(645), dobre si počínal aj zaskakujúci Tomáš Dziad (611), ktorý dlho
odolával Karsaiovi.
ŠK Železiarne Podbrezová: Tepša
645, Ćalić 614, Nemček 595, Vadovič 636, Dziad 611 a Pašiak 620.
Celkove 3721:3750 – 3:5.

Foto: I. Kardhordová

vá, jej dvojička Zuzana skončila na
piatom mieste.
Zhodnotenie trénera Petra Kazára: „Celkove môžeme byť spokojní s druhým súťažným dňom, kde
sme zásluhou K. Makovínyovej a
E. Kapustovej suverénne zvíťazili
v obidvoch kategóriách dorasteniek. V junioroch bol v bežeckej
čas najrýchlejší L. O nger, ktorý
obsadil druhé miesto a druhá bola
aj juniorka M. Remeňová. Na tra
rýchlejšia Z. Remeňová obsadila
štvrté miesto. Prvý súťažný deň
nevyšiel úplne podľa predstáv, aj
keď sa M. Remeňovej podarilo zvíťaziť momentálne v najdôležitejšej
kategórii, a to v juniorkách. Juni-

Foto: A. Nociarová

ori a juniorky počas Majstrovs ev
Slovenska zvádzali aj kvaliﬁkačné
súboje na juniorské Majstrovstvá
Európy, kde v juniorkách doplní
priamo postupujúcu E. Kapustovú
aj M. Remeňová a v junioroch nás
bude reprezentovať L. O nger.
Okrem športových úloh sme sa výraznou mierou podieľali aj na organizátorských prácach a úlohách.
Spoločne s KB Predajná, partnermi
poduja a ŽP Výskumno-vývojové
centrum, ŠK Železiarne Podbrezová a ďalšími partnermi a mnohými
dobrovoľníkmi sa nám v Osrblí podarilo zorganizovať výborne hodnotené majstrovské preteky pre
všetky vekové kategórie.“

Nové posily pred
začiatkom jarnej časti
Ján Straka

V minulom čísle Podbrezovana
sme vám predstavili prvé dve posily mužského kádra FK Železiarne
Podbrezová pred jarnou časťou
druhej futbalovej ligy, ktorá začína 6. marca. Teraz vám predstavujeme ďalších dvoch hráčov, ktorí
posilnili naše mužstvo. Sú nimi
Adam Pajer a Patrik Krčula.
Adam Pajer, 24-ročný rodák z
Mladej Boleslavy, je stredný obranca a prichádza k nám z konkurenčného FK Poprad, za ktorý
odohral 54 stretnu a strelil 4 góly.
Na svojom konte má aj 4 štarty v

Adam Pajer

Synot lige v drese Mladej Boleslavy
a 8 štartov vo Fortuna lige v drese
FK Senica.
Patrik Krčula futbalovo vyrastal
v MŠK Žilina, no už v osemnás ch
rokoch sa presunul do zahraničia.
Po tri a pol roku vo Frýdku – Místku rozmýšľal, či nezavesí kopačky
na klinec. V MŠK Púchov však opäť
našiel stratenú lásku k futbalu a po
skvelých výkonoch v jeho drese k
nám prichádza posila, od ktorej sa
čaká, že bude góly nielen pripravovať, ale ich aj sám dávať.
Obidvoch hráčov vítame v našom klube a prajeme im v podbrezovských farbách veľa úspechov.

Patrik Krčula
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