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Oslobodenie Podbrezovej

Deň 21. marec je v kalen-
dári zapísaný ako svetový 
deň zdravého spánku, poé-
zie či lesov. „Podbrezovský 
kalendár“ si však pamätá 
iný deň. Pred sedemdesia-
timi štyrmi rokmi nebola 
jar ako každá iná a veru ani 
dni neboli tak všedné, ako 
sa mohlo zdať. Bola to vy-
túžená, vzácna a významná 
jar 1945, kedy bola Podbre-
zová oslobodená od vojny.

Gymnazisti opäť cestujú 
na majstrovstvá sveta

Chlapci, ktorí študujú  v na-
šom Súkromnom gymnáziu 
ŽP a ich futbalová výkon-
nosť rastie vo FK Podbrezo-
vá pod vedením skúsených 
trénerov si vybojovali v kva-
lifikačnom turnaji postup 
na Školské majstrovstvá 
sveta, ktoré sa uskutočnia 
v srbskom hlavnom meste 
– Belehrad, v termíne 6. –  
14. apríla. 

Ponuka letných táborov 
a kúpeľov

V treťom čísle Podbrezo-
vana sme vám, ako každý 
rok, predstavili ponuku 
tohtoročných kúpeľných 
pobytov. K aktuálnej po-
nuke pribudli aj Piešťany a 
Tatranská kotlina v predĺže-
nom termíne. Okrem toho 
na deti aj toto leto čaká 
bohatá nádielka zážitkov a 
nových kamarátov.

Kapitán Marek Hamšík 
v Podbrezovej

Kapitán slovenskej futbalo-
vej reprezentácie a súčas-
ný víťaz ankety Futbalista 
roka 2018, Marek Hamšík, 
sa pripravoval v Podbrezo-
vej na prvé kvalifikačné zá-
pasy na EURO 2020. Počas 
týždňa, v ktorom trénoval s 
našimi futbalistami, sme ho 
stihli po jednom z trénin-
gov odchytiť a opýtať sa ho 
pár otázok.

Letný čas sa v tomto roku 
začne v nedeľu, 31. marca,  
kedy si o druhej hodine 
ráno posunieme hodiny na 
tretiu. S letným časom sa 
rozlúčime 27. októbra.

Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s

Vážení spolupracovníci,

dovoľte mi, aby som sa 
Vám ešte raz prihovoril z ti-
tulu prezidentských volieb. 
Prezidentské voľby sú veľmi 
významná udalosť v živote 
krajiny a je šťastím pre každú 
krajinu i občana, ak má dob-
rého prezidenta, ktorý háji 
záujmy občanov, nebojácne 
vystupuje v zahraničí a dbá 
na to, aby boli dodržiavané 
zákony a pravidlá pre všet-
kých občanov rovnako.

Počas predvolebnej kam-

pane sme boli svedkami 
toho, že množstvo kandidá-
tov, ktorí sa prihlásili do boja 
o post na pozíciu prezidenta 
Slovenskej republiky, mnohí 
alebo väčšina z nich, vo svo-
jich vystúpeniach zabudli na 
jedno podstatné. A to na to, 
že k tomu, aby sme sa na Sloven-
sku mali lepšie, nestačí hovoriť vo 
všeobecnosti, že im záleží na ob-
čanoch Slovenska, ale treba pove-
dať aj to, že im záleží na tom, aby 
občania Slovenska mali možnosť 
získať prácu a byť za ňu ohodnote-
ní. K tomu je potrebné, aby prie-
myselná výroba, podniky – malé, 
stredné aj väčšie, mohli normálne 
existovať, vyrábať, zamestnávať 
svojich ľudí a aby majitelia týchto 
firiem mohli svojim ľuďom vyplá-
cať maximálne odmeny, ktoré im 
hospodárske výsledky umožňujú.

V uplynulých rokoch sme veľmi 
často z Klubu 500 kritizovali ne-
primerane vysoké odvody, ktoré 
majú zamestnanci a zamestná-
vatelia  a v poslednom roku sme 
veľmi často upozorňovali vládu 
SR, že prioritou pre nastávajúce 
obdobie pre nás musí byť kon-
kurencieschopnosť slovenského 
priemyslu. Prioritou musí byť aj 
to, ako dokážeme zabezpečiť ob-
novu technologického zariadenia 
tak, aby sme boli konkurencie-
schopní. V týchto otázkach sme v 
diskusiách s vládou dosť pokročili. 
Budeme ale potrebovať, aby sme 
vedeli diskutovať aj na tému kon-
kurencieschopnosti európskeho 
priemyslu, pretože tak, ako sme 
súčasťou Európy, sme aj súčasťou 
európskeho priemyslu. V boji o 
ovládnutie európskeho a svetové-
ho priemyslu sa nachádzame me-
dzi kolesami Číny a Ameriky. Preto 
nás musí zaujímať, aká silná bude 
Európa s každou jednou krajinou.

Vážení spolupracovníci,

neosopujem si Vám a Vašim 
blízkym hovoriť, koho vo voľbách 
máte voliť. Mojou povinnosťou 
je ale povedať Vám, že nový pre-
zident, nech už bude zvolený kto-
koľvek, bude zo strany priemyslu 
vystavený otázke, ako môže po-
môcť slovenskému priemyslu, 
napríklad v komunikácii s EÚ v ob-
lasti CO2, energetiky, infraštruk-
túry, zabezpečovania vstupov, ale 
aj v oblasti podielu jednotlivých 
krajín na európskom trhu. 

Viete veľmi dobre, že naša fab-

rika je silný exportér. Viete aj to, 
že viac ako 90 percent produkcie 
predávame na európskych a sve-
tových trhoch. My nie sme malý 
hráč, práve naopak, sme celosve-
tový hráč a sme ním kvôli tomu, že 
ponúkame na trhu špičkovú kvali-
tu a jeden z najlepších servisov 
pre našich odberateľov.

Veľmi triezvo hodnotím oboch 
kandidátov, ktorí vstupujú do dru-
hého kola, ale mám veľmi rozdiel-
ne očakávania a viem, že pokiaľ sa 
prezidentom stane pán Šefčovič, 
vieme s ním tieto otázky riešiť. 
Pokiaľ sa prezidentom stane pani 
Čaputová, viem si predstaviť, že 
tieto otázky s ňou otvoríme, ale 
neviem si predstaviť, že päťročné 
volebné obdobie bude stačiť na 
to, aby pomohla priemyslu. Pani 
Čaputová má silné zázemie pred 
voľbami zo strany médií a tretie-
ho sektoru. Osobne si nemyslím, 
že médiá a tretí sektor by mali 
rozhodovať o tom, kto bude pre-
zidentom Slovenskej republiky. 
Mali by o tom rozhodovať občania 
na základe toho, aké sú ich očaká-
vania od kandidáta, ktorému dajú 
svoj hlas. 

Vážení spolupracovníci,

mojím prvoradým a eminent-
ným záujmom je prosperita našej 
spoločnosti. To je jediné, čo ma 
zaujíma vo vzťahu k obom kandi-
dátom. Kvalita podnikateľského 
prostredia je médium, v ktorom 
žije aj naša spoločnosť. 

Ako predseda Klubu 500 vyvíjam 
veľa rokov maximálnu snahu, spo-
lu so všetkými členmi Klubu 500, 
k tomu, aby kvalita podnikateľské-
ho prostredia bola čo najlepšia, 
aby tu bola vymožiteľnosť práva, 
ale aj to, aby právo, pretože som 
presvedčený, že my sme právny 
štát, nebolo pri každom návrhu 
predkladanom do parlamentu, 
krútené inštitúciami, ktoré za nič 
nezodpovedajú, ale vo veľkej mie-
re, a veľmi často, sú financované 
aj zo štátneho rozpočtu.

Myslím si, že zarábame, respektí-
ve tvoríme hodnoty pre to, aby sa 
naši zamestnanci, spoluobčania, 

starší spoluobčania, ale aj naše 
deti mali lepšie. Nikdy som nebol 
a nebudem zástancom toho, že z 
našich prostriedkov by sme mali 
financovať tretí sektor. Som za to, 
že štátni úradníci, ktorí zastávajú 
funkcie, si majú plniť svedomito 
svoje úlohy a tí, ktorí si ich nepl-
nia, by mali byť právom a veľmi 
rýchlo potrestaní. Veľmi často sa 
stretávame s tým, že to tak nie je.

Veľmi ma mrzí, že žiadny z kan-
didátov neotvoril otázku reformy 
školstva, základného, stredného 
a vysokoškolského, že nikto nech-
ce otvorene hovoriť o tom, aký je 
demografický vývoj na Slovensku 
a čo urobíme pre mladých ľudí, a 
mladé rodiny, aby sa mohli rozví-
jať. Príspevky, ktoré sú dnes, ne-
stačia. Mladá rodina, ktorá sa roz-
rastá, by mala dostávať pomoc od 
štátu rádovo, v násobkoch vyššie. 

Podobne aj keď hovoríme o zdra-
votníctve. Veľmi sa teším tomu, že 
ideme modernizovať brezniansku 
nemocnicu, pretože sme dostali 
z eurofondov pre Brezno 8,5 mi-
lióna eur. Verím, že správna rada, 
ktorej som členom, bude nápo-
mocná tomu, aby modernizácia 
prebehla čo najrýchlejšie, aby 
táto nemocnica poskytovala čo 
najlepšie služby pre Brezňanov, 
široké okolie a celé Horehronie. V 
uplynulých dňoch som sa ohľadne 
tejto veci zúčastnil niekoľkých jed-
naní, aby sme pohli s infraštruktú-
rou. Máme funkcionárov v rámci 
kraja aj v rámci Slovenska, ktorým 
nezáleží na tom, ako rýchlo bude 
dobudovaná rýchlostná cesta z 
Banskej Bystrice do Brezna, ako 
rýchlo bude dokončená druhá a 
začatá tretia etapa obchvatu Brez-
na. Nezáleží im na tom, kedy a ako 
sa začne s výstavbou rýchlostnej 
cesty z Banskej Bystrice smerom 
na Ružomberok, hoci ide o najk-
ratší úsek – 36 kilometrov. Toto 
sú problémy, ktoré na Slovensku 
treba riešiť. 

Je potrebné, aby sme si na Slo-
vensku zvolili prezidenta, ktorý 
bude mať guráž, príde na zasad-
nutie vlády a povie: „Vážení, toto 
nerobíte dobre a ak potrebujete 
pomôcť, povedzte v čom“. Násled-

ne pôjde do Bruselu a vstúpi 
do čerpania eurofondov tak, 
aby boli využité, a nie roz-
deľované tak, ako sa to deje 
posledné roky. 

Potrebujeme preziden-
ta, ktorý Slovensku dokáže 
pomáhať navonok a ktorý 
nielenže bude dobrým re-
prezentantom, ale hlavne 
dokáže našej krajine po-
môcť, aby sa Slováci mali 
lepšie. Nie slovami, nie ús-
mevmi, nie sľubmi, ale čin-
mi.

V tomto kontexte, z tohto 
pohľadu, mi vychádza jed-
noznačná voľba. Pána Šef-
čoviča poznám veľa rokov, 
a spolupracovali sme na 
vypracovaní akčného plá-
nu pre oceľ, ale aj na iných 
veciach. Vždy, keď sme ho 

oslovili v Bruseli, vytvoril priestor, 
aby sa stretol so zástupcami prie-
myslu a snažil sa pomôcť. Ja si ce-
ním snahu pani Čaputovej stať sa 
prezidentkou Slovenskej republi-
ky, ale osobne nie som presved-
čený, že v tomto smere by nám 
bola nápomocná. Nakoniec, pani 
Čaputová, pokiaľ ja viem, nikdy 
na Horehroní vo fabrikách nebo-
la. Možno áno, možno sa mýlim, 
neviem. Zvoľme si prezidenta, od 
ktorého môžeme mať vyššie oča-
kávania. V konečnom dôsledku to 
nemusí znamenať, že mám pravdu. 
Len považujem za povinnosť pove-
dať Vám svoj názor, lebo nakoniec 
ja budem ten, kto bude musieť za 
novým prezidentom ísť, povedať 
mu, čo potrebujeme a tlačiť ho 
do toho, aby niečo pre to urobil. 
Vždy záleží od toho, aké možnosti 
a schopnosti má dotyčný človek a 
akú má ochotu veciam pomáhať. 

My Horehronci musíme bojovať o 
to, aby sme sa na Horehroní mali 
lepšie. Na Horehroní bola nakoniec 
celkom pekná volebná účasť – 45 
percent. Robme maximum vecí pre 
to, aby sme mohli rozvíjať aj taký 
program, ako je „Šanca pre všet-
kých“. Veľmi sa teším, že aj takýto 
program sa nám vydaril, pretože 
Podbrezová má zatiaľ dostatok zá-
kaziek. Verím, že to tak bude aj v 
budúcnosti. Napriek tomu, že štáty 
ako Nemecko a Francúzsko hovoria 
o recesii, som presvedčený, že aj v 
prípade, keď sa zatrasie európsky 
alebo svetový trh, Podbrezová to 
prežije. Aby to prežila, potrebu-
je mať veľa kvalitných a zdravých 
zamestnancov, preto robíme aj zo 
strany vedenia taký sociálny prog-
ram, aký robíme.

Vážení spolupracovníci,

veľmi pekne Vás prosím, tí, ktorí 
máte právo voliť, choďte voliť, je 
to Vaše právo povedať svoj názor. 
V konečnom dôsledku všetci, vrá-
tane mňa, musíme uznať to zlaté 
pravidlo, že „Hlas ľudu – hlas Boží“, 
a tomu sa musíme prispôsobiť, aj 
keby sme mali na pozícii preziden-
ta komunikovať s kýmkoľvek. Bu-
deme musieť.

Pre každú krajinu i občana je šťastím, 
ak má dobrého prezidenta
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Dňa 21. marca uplynulo sedemdesiatštyri rokov od oslobodenia Podbrezovej

Ako vojnou zničené železiarne vstali z popola 

„...keď nikto nebol si už istý so ži-
votom holým, chalupy keď na ratu 
skríkli z tla, len nádej bosonohá cez 
hory a doly za nimi pásom vojny 
prebehla...“

Podbrezovan, 1971

Deň 21. marec je v kalendári za-
písaný ako svetový deň zdravého 
spánku, poézie či lesov. „Podbre-
zovský kalendár“ si však pamätá 
iný deň. Pred sedemdesiatimi 
štyrmi rokmi nebola jar ako každá 
iná a veru ani dni neboli tak všed-
né, ako sa mohlo zdať. Bola to 
vytúžená, vzácna a významná jar 
1945, kedy bola Podbrezová oslo-
bodená od vojny.

V roku 1944 bola zima krutá, a to 
nielen po vojenskej stránke, ale aj 
po tej prírodnej. Snehu bolo toľko, 
že i tí, ktorí po potlačení povstania 
utiekli do hôr, kde plánovali nové 
postupy proti Nemcom, boli núte-
ní opäť zísť do doliny. Hladný a vy-
silený „vojak“ toho veľa nezmôže. 
„Vojak“ v úvodzovkách preto, pre-
tože proti vyzbrojeným skutočným 
vojakom stáli robotníci, učitelia, 
roľníci či pastieri, ktorí však mali 
silnejšie zbrane – túžbu po slobo-
de a vieru, že tá hrôza čoskoro po-

minie.
Prišiel rok 1945. K Čiernemu Ba-

logu horami z juhovýchodu pocho-
dovali Nemci a zo severovýchodu 
pochodovala sovietska a rumunská 
armáda. Kto však bude v Balogu 
skôr? 

Proti niekoľko stovkám Nemcov 
stálo niekoľko desiatok Baločanov, 
ku ktorým sa pridávali aj partizán-
ske oddiely. Kto mal ako-takú zbraň 
bojoval proti Nemcom a modlil sa, 
nech osloboditeľská armáda príde 
čím skôr. Tí, čo mali kone a sane 
ponáhľali sa v ústrety oslobodite-
ľom, aby im odhrabali sneh. Pomá-
hali muži aj ženy. Dvadsať krutých 
hodín sa podarilo odolávať a brániť 
Čierny Balog. Nemci to skúšali z 
rôznych strán a do Balogu sa chceli 
dostať aj od Hronca. Opäť neús-
pešne. V pondelok, 29. januára, do 
dediny vstúpila Červená armáda 
a do večera bol Balog definitívne 
oslobodený. 

Ako sa im podarilo prekonať toľ-
kú presilu? Odvahou a dobrou 
stratégiou. Obsadili miesta, z kto-
rých mali dobrú viditeľnosť. Keď 
videli prichádzať nemeckú presilu 
okamžite začali strieľať. Vysilení a 
zimou poznačení nemeckí vojaci 
sa dali opäť na útek do hôr a skú-
šali iné cesty. Pravdepodobne ani 

nevedeli, akej menšine čelia. Táto 
radostná a úspešná akcia dodala 
odvahy aj Podbrezovcom. Boje o 
Podbrezovú však pokračovali ďalej, 
takmer až do konca marca. 

Potom to prišlo. V to ráno, 21. 
marca, sa Podbrezová zobudila do 
slobodného rána: „Ešte sme si ne-
vedeli vychutnať ten pocit a uveriť, 
že už je po všetkom. Ľudia vybie-
hali z pivníc či úkrytov a hľadali 
svojich príbuzných alebo aspoň 
nejaké informácie, ktoré by im o 
nich povedali viac. Niektorí ešte 
doplatili aj na to, že v toľkej rados-
ti nevideli kam stúpajú a dostala 
ich mína. Hrozné, že si už slobodu 
neužili,“  píše sa v spomienkach v 
Podbrezovane. 

Hrozný bol pohľad na ľudí, ale 
aj pohľad na zničenú fabriku. Ak 
chcela dolina žiť ako predtým, 
muselo sa rýchlo konať. Zamíno-
vaná fabrika prv naznačovala, že 
tu výroba rozbehnutá už nikdy 
nebude. Pokradnuté stroje, vypá-
lené dielne či vyhodené mosty do 
vzduchu – Nemci pri ústupe ničili, 
čo sa dalo. „My sme na to však boli 
pripravení, vedeli sme, čo Nemci 
urobia, keď budú odchádzať a na 
tento deň sme čakali dlho. Postup-
ne sme si predstavovali, kde asi tak 
začneme“, kroniky Podbrezovana 
rozprávajú ďalej. Revolučný závod-
ný výbor rozhodol, že celá obnova 
fabriky bude zložená z troch zák-
ladných úloh: 

- obnovenie závodu a spustenie 
prevádzky,

- zabezpečenie základných život-
ných potrieb pre robotníkov,

- zabezpečenie perspektív pre 
závod a tým aj trvalé pracovné prí-
ležitosti pre horehronské obyvateľ-
stvo. 

Odmínovať fabriku prišiel skúse-
ný pyrotechnický tím, avšak každá 
pomoc bola cenená zlatom a tak 
pomáhali aj robotníci. Bohužiaľ, 
niektorých to stálo aj život: „Boli 
sme zabratí v robote, keď sme 
počuli silný výbuch z druhej stra-
ny Šiklova. Nevedeli sme, čo sa 
stalo. Nevedeli sme, že v tej chvíli 

vyhasol život môjmu sotva štyrid-
saťročnému manželovi. Toľkokrát 
mu život na fronte visel na vlásku 
a stratil ho vtedy, keď už vtáci spie-
vali mierovú pieseň,“ radostné in-
formácie v kronikách striedajú tie 
smutné. 

Po odmínovaní a odprataní 
všetkých trosiek bola začatá re-
konštrukcia. Tej sa hneď chopili 
zamestnanci. Najprv valcovňa, po-
tom rúrovňa a nakoniec oceliareň. 
Demolované výrobné haly bolo 
treba nahradiť provizórnymi. Nap-
ríklad kompletne rozbitú zinkovňu 
dokázali zamestnanci postaviť za 
štyridsať pracovných zmien a za 
štyri týždne drevenú budovu asfal-
tovne. Veľa pomohli aj takí, čo ešte 
počas vojny poskrývali súčiastky či 
časti strojov, ktoré boli najcennej-
šie. 

Neľahkú úlohu však mali aj tí, kto-
rí hľadali po železniciach v celej re-
publike strojové zariadenie, ktoré 
Nemci odviezli na vyše dvesto va-
gónoch. Museli presviedčať nielen 
náčelníkov železničných staníc, ale 
aj vojakov, ktorí ešte strážili cha-
otický povojnový stav. Potrebné 
doklady, ktoré preukazovali čisté 
úmysly im nakoniec potrebné stro-
je i kancelársky nábytok pomohli 
navrátiť. Nebolo to však zadarmo. 
Keďže bola väčšina ciest či železníc 

zničená, preprava sa musela riešiť 
cez Maďarsko. Len náklady na do-
pravu potrebných strojov predsta-
vovali štyri milióny korún. 

Všetci zamestnanci i občania mali 
toho času jeden spoločný cieľ – na 
troskách starého sveta budovať 
nový život. Dokonca niektorí dali 
fabrike aj pôžičku vo forme jednej 
zmeny mesačne po dobu dvadsaťš-
tyri mesiacov: „A čo, jedna zmena 
mesačne ma neožobráči, len aby 
sa nám fabrika dala rýchlo doko-
py,“ každý chcel, aby žili život mi-
nimálne tak dobrý, ako tomu bolo 
pred vojnou.

Fabrika po vojne začínala s mno-
hými problémami, ale život sa po-
stupne dostával do „starých koľají“, 
ba ešte lepších. Keď sa fabrika „spa-
mätala“, začali sa stavať nové haly 
na výrobu oceľových konštrukcii v 
Závadke nad Hronom, nová zlie-
vareň v Hronci a začala výstavba 
Mostárne v Brezne. Investovalo sa 
do sociálnej vybavenosti obce, zre-
konštruovaná bola aj nemocnica, 
začala výstavba kultúrneho domu 
či bytov vo Valaskej a Podbrezovej. 
Ľudia sa tešili z každého, i seba-
menšieho úspechu. Najviac sa však 
tešili zo slobody. Rany sa postupne 
hojili, no spomienky ostali navždy. 
Ostali aj na tých, ktorí sa vytúženej 
slobody nikdy nedožili. 

Stavba mostu cez Vajkovský potok v Lopeji, krátko po vojne.                                  Foto: archív redakcie 

Zničená zinkovňa, ktorú zamestnanci postavili za štyridsať pracovných zmien.    Foto: archív redakcie

Z arch. podkladov spracovala P. Motyčková

Naše súkromné gymnázium opäť postúpilo 
na majstrovstvá sveta

Tentokrát sa to podarilo v na-
šom hlavnom športe, vo futbale. 
Chlapci, ktorí študujú  v našom 
Súkromnom gymnáziu ŽP a ich 
futbalová výkonnosť rastie vo FK 
Podbrezová pod vedením skú-
sených trénerov, si vybojovali v 
kvalifikačnom turnaji postup na 
Školské majstrovstvá sveta, ktoré 
sa uskutočnia v srbskom hlavnom 
meste – Belehrad v termíne 6. – 
14. apríla. 

O tom, že tréneri si svoju prá-
cu robia naozaj dobre a chlapci v 
kvalifikačných súbojoch nechali na 
ihrisku srdiečko, svedčia aj výsled-
ky jednotlivých zápasov. Turnaja sa 
zúčastnili štyri družstvá, no postú-
piť do Srbska mohol iba víťaz. 

Postupne sme zdolali všetkých 
súperov. Najprv Športové gymnázi-
um z Banskej Bystrice (3:1), potom 
najťažšieho súpera – Súkromné 
športové gymnázium Košice (2:1) 
a napokon aj Športové gymnázium 

Košice (3:0). 
Naši chlapci ukázali, že s futba-

lom to myslia naozaj vážne a že sa 
mu venujú celým svojím srdcom.  
Veľká túžba a sen o postupe sa im 
po výborných výkonoch a fantas-
tickom prístupe podarila naplniť. 

Ďakujeme škole za iniciatívu a or-
ganizačnú robotu, ktorú odviedla 
pri zabezpečení účasti na tomto 
turnaji, vedeniu futbalovému klu-
bu za ústretovosť pri nominácií 
hráčov, Ivanovi Klusačekovi za fan-
tastickú prácu, ktorú odviedol na 
striedačke pri vedení mužstva a 
samozrejme, neposlednom rade, 
zriaďovateľovi školy –  Železiarňam 
Podbrezová za poskytnutie auto-
busu.

Chlapcom držíme palce v ďalšej 
príprave a hlavne v Belehrade ús-
pešnú reprezentáciu našej školy a 
celého Slovenska. Naši chlapci opäť potvrdili svoje futbalové kvality.                                                                                                                                                                           Foto: FB

PaedDr. Roman Snopko, PhD.
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Stratégia 2019 
- 2021 definuje, ako bu-

deme reagovať na ex-

presné tempo rozvoja 
informačných techno-

lógií, akým spôsobom 
ich dokážeme zvládnuť 
a následne vytvoriť pri-
danú hodnotu v podobe 
nových riešení pre na-

šich zákazníkov

S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.

Aktuálne sme v čase prípravy stratégie spoločnosti 
pre obdobie 2019 – 2021

Ako hodnotíte uplynulý rok vo 
vašej spoločnosti?
 - Uplynulý rok ako z pohľadu eko-
nomického, prevádz-
kového, vývojového 
tak aj personálneho, 
môžeme hodno-
tiť pozitívne. Popri 
splnení plánované-
ho hospodárskeho 
výsledku to bol rok 
charakteristický ná-
rastom služieb a vý-
konov smerovaných 
prioritne do skupiny 
ŽP Group. 
V oblasti vývoja boli 
do produkčnej prevádzky nasade-
né nasledujúce informačné systé-
my a integračné riešenia:
 - účtovníctvo pre ŽP a.s., ktorého 
prínosom je zníženie prevádzko-
vých nákladov a odstránenie zá-
vislosti na externom dodávateľovi 
pôvodného systému, 
 - model nákladovosti prevádzkar-
ne ťaháreň rúr a dátový reporting 
v QlikSense,
- informačná podpora pre 
zaskladnenie, evidenciu uloženia 
a vyskladnenie rúr v automatizo-
vanom sklade v priestoroch bý-
valej zvarovne rúr, s použitím ob-

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

služných PC, mobilných zariadení 
a vybudovaním wifi siete,
 - riadené sklady pre evidenciu 
uloženia zväzkov prostredníctvom 
mobilných zariadení – nasadenie 
do produkčnej prevádzky,

 - IS Správa registra-
túry – II. etapa, ktorej 
predmetom bolo pre-
pájanie agendových 
systémov napláno-
vaných na rok 2018 
a implementácia IS v 
Žiaromat a.s. Kalinovo
 - návštevný modul 
pre evidenciu precho-
dov osôb a vozidiel 
cez vrátnice ŽP a.s., s 
použitím dotykových 
mobilných zariadení,

 - Prístupový modul a inštalácia čí-
tacích zariadení do šatní,
 - IS pre spracovanie odpadov pre 
spoločnosť ZEDKO s.r.o.,
 - Systém pre zákaznícku podpo-
ru napojený na Servis Desk našej 
spoločnosti pre skvalitnenie ko-
munikácie a vzťahu so zákazní-
kom,
 - množstvo realizovaných požia-
daviek väčšieho, či menšieho cha-
rakteru v širokom portfóliu pro-
duktov a služieb.

Do skúšobnej prevádzky boli na-
sadené nasledujúce IS:

 - inovácia systému atestov ŽP a.s., 
 - evidencia majetku pre ŽP EKO 
QELET a.s.,
 - účtovníctvo pre ŽĎAS a.s., čím 
sme si  udržali svoju pozíciu dodá-
vateľa podnikového IS. 
V rámci posilnenia bezpečnos-
ti, dostupnosti prevádzkovaných 
IS, po predchádzajúcej generač-
nej výmene serverov a dátových 
prvkov, bola v 
minulom roku 
realizovaná im-

plementácia no-
vého systému Fi-
rewall, čím bola 
zvýšená ochrana 
Intranetu, VPN 
ko m u n i k á c i e , 
nárast výkonu 
ako aj vytvore-
né podmienky 
pre efektívnejšiu 
ochranu serve-
rov pred útokmi 
z internetu. 
Podobne boli 
vykonané kroky 
pre posilnenie 
optických trás v 
kritických lokalitách vybudovaním 
nových ciest za účelom výstavby 
kruhovej topológie siete, s elimi-
náciou výpadku spojenia.
Realizované boli aj opatrenia 
v zmysle schváleného zákona 

o ochrane osobných údajov (v 
zmysle nariadenia GDPR)  – legis-
latívne, prípravné a technické kro-
ky pre dosiahnutie požadovanej 
zhody. 

S akými očakávaniami ste odštar-
tovali nový rok? 
 - Aktuálne sme v čase prípravy 
stratégie spoločnosti pre obdobie 

2019 – 2021. Tá 
definuje, ako 
budeme reago-
vať na expresné 
tempo rozvoja 
i n fo r m a č nýc h 
t e c h n o l ó g i í , 
akým spôsobom 
ich dokážeme 
zvládnuť a ná-
sledne vytvoriť 
pridanú hod-
notu v podobe 
nových riešení 
pre našich zá-
kazníkov, či už 
v oblasti vývoja 
alebo prevádzky 
i n fo r m a č nýc h 
systémov. Kľú-

čovou zložkou efektívnosti a ús-
pešnosti tohto procesu sú kvalitní 
a spokojní zamestnanci, ktorí sú 
dostatočne motivovaní k svojmu 
pracovnému výkonu. Z tohto dô-
vodu je našou hlavnou úlohou v 

oblasti riadenia ľudských zdrojov 
zabezpečiť potrebnú štruktúru 
kvalifikovaných zamestnancov 
v súlade so strategickými cieľmi 
spoločnosti. 

Čo bude pre vás v tomto roku pri-
oritou? 
 - Tak, ako po iné roky aj v tom-

to roku to bude zabezpečenie 
bezporuchového chodu nami 
prevádzkovaných informačných 
systémov, realizácia schválených 
projekčných plánov pre vývoj ap-
likačného programového vybave-
nia ako aj obnova a modernizácia 
komponentov IS. V súvislosti s ky-
bernetickými hrozbami z interne-
tu je nevyhnutným predpokladom 
zabezpečenia stabilnej prevádzky 
IS trvalý nárast bezpečnostnej 
úrovne všetkých komponentov 
infraštruktúry. Aj z toho dôvodu 
sme pripravili koncepciu počítačo-
vej bezpečnosti a rok 2019 bude, 
okrem iného, v znamení realizácie 
legislatívnych a technických opat-
rení ako na úrovni aplikácií, pra-
covných staníc, serverov, dátovej 
komunikácie a prístupu do inter-
netu, tak aj na úrovni mobilných 
zariadení. 

Už ôsmy rok prebieha v akciovej 
spoločnosti Železiarne Podbre-
zová súťaž medzi pracovnými 
zmenami vo výrobných a obsluž-
ných prevádzkarňach, do ktorej 
sú zapojené pracovné kolektívy 
kategórie „R“ z oceliarne, val-
covne bezšvíkových rúr, ťahárne 
rúr, centrálnej údržby, energeti-
ky, dopravy a odboru riadenia a 
zabezpečenia kvality. Kritéria sú-
ťaže sú zamerané na kvalitu, vý-
sledky hospodárenia, dodržiava-
nie zásad bezpečnosti pri práci a 
reklamácie, a sú vyhodnocované 
a zverejňované na vývesných ta-
buliach prevádzkarní. Ako každý 
rok, aj teraz vám predstavujeme 
víťazné kolektívy jednotlivých 
prevádzkarní.
O priebehu súťaže vo valcovni 
bezšvíkových rúr nás informoval 
Ing. Bořivoj Mudrich, vedúci „stu-
denej časti“:

Ako pokračovala súťaž medzi 
zmenami v minulom roku?
 - Celý minulý rok sa pracovalo v 
štvorzmennom pracovnom reži-
me, preto aj výsledky medzizme-
nových súťaží sú objektívnejšie 
ako rok predtým. Zamestnanci sú 
stotožnení s pravidlami a jednot-
livými kritériami medzizmenovej 
súťaže.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako 
každý rok, alebo pribudli v minu-
lom roku nové hodnotiace prvky?
 - Kritéria v medzizmenovej súťa-
ži sú už dlhoročne zaužívané a nie 
je potreba ich meniť. Stanovené 
kritéria sú vyvážené vzhľadom na 

efektivitu, kvalitu a 
bezpečnosť práce. 
Aj vďaka tomu, že 
zamestnanci pozna-
jú jednotlivé kritéria 
súťaže, dokážu pre-
konávať stanovené 
limity, a preto čím 
ďalej je náročnejšie 
stať sa najúspešnej-
šou zmenou.

Čo najviac ovplyvňo-
valo priebeh súťaže?

Súťaž medzi zmenami – valcovňa bezšvíkových rúr

Víťazným kolektívom sa stala zmena „C“
- Priebeh súťaže bol 
ovplyvnený veľkou 
fluktuáciou zamest-
nancov a vysokou prá-
ceneschopnosťou v 
jednotlivých zmenách. 
Aj dĺžka zaúčania no-
vých zamestnancov 
prebiehala rozdielne. 
Ale tu je potrebné 
poďakovať našim dl-
horočným zamestnan-
com, ktorí odovzdávali 
svoje nadobudnuté 

skúsenosti svojím novým kolegom.

Predstavíte nám víťazný kolektív 
za rok 2018?
 - Víťazným kolektívom v súťaži 
medzi zmenami sa vo valcovni 
bezšvíkových rúr na stredisku LKR 
(linka kotlových rúr) za rok 2018 
stala zmena „C“, pod vedením 
majsterky Bc. Zuzany Gregorovej 
a predáka Daniela Žilíka. Ale ne-
treba zabúdať aj na zamestnancov 
pracujúcich v iných zmenách a na 
iných strediskách, bez ktorých by 

sme nedosiahli rekordné výsledky 
v roku 2018.

Čo postavilo víťaznú zmenu do 
popredia pred ostatné kolektívy?
- Na stredisku LKR bola medzizme-
nová súťaž vyrovnaná a jednotlivé 
zmeny sa navzájom dopĺňali. Čo sa 
týka plnenia výrobných úloh, boli 
všetky zmeny takmer na rovnakej 
úrovni. Preto o víťaznej zmene roz-
hodlo kritérium pracovných úra-
zov, kedy v zmene C nebol v roku 
2018 ani jeden pracovný úraz.

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Víťazná zmena C objektívom A. Nociarovej
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Dvojstranu pripravil Mgr. J. Čief

2262 K hutník operátor

‣ 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
‣ Vykonáva činnosti valciara, tvárniča, ťahača, prípravára 
vsádzky,  taviča,  technika,  majstra,  dispečera,  operátora 
alebo kvalitára a kontrolóra v oblasti hutníckej výroby 
a technických rezortov, ktoré používajú kovové materiá-

ly a technológie spojené so zušľachťovaním kovov a ich 
vlastností. Počas štúdia v rámci odborného výcviku ab-

solvuje základný kurz zvárania.

2413 K mechanik strojov a zariadení

‣ 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
‣ Vykonáva  činnosti,  pri  ktorých  samostatne  opravuje, 
zostavuje,  nastavuje,  oživuje  a  skúša  široký  sortiment 
prístrojov, strojov a zariadení, ale aj činnosti konštrukč-
ného,  technologického,  montážneho  a  prevádzkového 
charakteru, Ovláda meracie a kontrolné zariadenia. Po-

čas štúdia v rámci odborného výcviku absolvuje základ-

ný kurz zvárania.

2433 H obrábač kovov
‣ 3-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou
‣ Vykonáva práce pri strojnom a ručnom obrábaní ma-

teriálov,  pri  výrobe  kovových  a  nekovových  súčiastok 
sústružením,  frézovaním,  brúsením  a  inými  spôsobmi 
obrábania podľa technického výkresu. Dobre sa orientu-

je v technologických postupoch a je pripravený tak, aby 
sa mohol uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích 
strojov s rozličným stupňom automatizácie, ale i pri ob-

sluhe CNC strojov.

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

‣ 3-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou
‣ Vykonáva kvalifikované činnosti pri výrobe,  renovácii 
súčiastok, montáži, kontrole, oprave a údržbe strojov, prí-
strojov a zariadení. Diagnostikuje a odstraňuje poruchy 
na výrobných zariadeniach. Počas štúdia v rámci odbor-
ného výcviku absolvuje základný kurz zvárania.

2697 K mechanik elektrotechnik

‣ 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
‣ Vykonáva kvalifikované činnosti v oblasti elektrotech-

nických činností od projektovania, výroby, montáží, ako 
aj v prevádzke údržby elektrotechnických zariadení. Ab-

solvent má možnosť vykonať skúšku z  odbornej spôso-

bilosti  oprávňujúcu  vykonávať  činnosti  na  technickom 
elektrickom zariadení.

2679 K mechanik mechatronik

‣ 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
‣ Vykonáva  základné  pracovné  operácie  pri  kontrole, 
diagnostikovaní, nastavovaní, opravách na elektrických 
rozvodoch,  elektrických  pohonoch,  elektropneumatic-
kých, hydraulických pohonoch, riadiacej elektronike, re-

gulačnej  technike automatizovaných strojov. Absolvent 
má  možnosť  vykonať  skúšku  z  odbornej  spôsobilosti 
oprávňujúcu vykonávať činnosti na technickom elektric-
kom zariadení.

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

‣ 3-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou
‣ Vykonáva kvalifikované činnosti podľa  technickej do-

kumentácie  pri  zostavovaní,  opravách  a  údržbe  elek-
trických  strojov,  prístrojov  a  zariadení.  Absolvent  má 
možnosť vykonať skúšku z odbornej spôsobilosti opráv-

ňujúcu  vykonávať  činnosti  na  technickom  elektrickom 
zariadení.

‣ moderný Školský vzdelávací program,
‣ bezplatné vzdelávanie,
‣ štúdium prepojené s praxou,
‣ od prvého ročníka systém duálneho vzdelávania 
založený na zmluvnom vzťahu medzi zamestná-

vateľom a žiakom,
‣ kvalifikovaný pedagogický zbor,
‣ moderné metódy vzdelávania,
‣ mesačné podnikové štipendium do 100 €,
‣ odmenu za produktívnu prácu v rámci platnej 
legislatívy,
‣ navyše pre učebné odbory mesačné motivačné 
štipendium do výšky 61 €,
‣ bezplatný prístup na optický internet, WiFi sieť,
‣ nadštandardné materiálne podmienky: moderné 
počítačové učebne, multimediálne učebne, učeb-

ňu programovania CNC strojov, učebňu metroló-

gie, učebňu pneumatiky, hydrauliky a mechatroni-
ky i ďalšie odborné učebne a laboratóriá,
‣ novovybudovanú oddychovú zónu s automatmi 
na doplnkový tovar,

‣ bezplatne v každom ročníku školskú rovnošatu 
šitú na mieru (dvoje nohavíc, kravata, dve košele, 
sveter), na praktické vyučovanie pracovný odev 
(monterková súprava, tričko a čiapka), pracovnú 
obuv a ostatné osobné ochranné pomôcky,
‣ bezplatne ISIC kartu,
‣ bezplatne školský autobus,
‣ možnosť získania zváračského preukazu s 
oprávnením v rozsahu základného kurzu zvárania,
‣ možnosť ubytovania v modernom školskom 
internáte (kuchynka, automatická práčka, telocvič-
ňa, ihrisko s umelou trávou, posilňovňa, klubovňa, 
WiFi sieť),
‣ záujmovú činnosť pre vlastný odborný rast,
‣ zvýhodnená možnosť získania vodičského 
oprávnenia skupiny B a C,
‣ výmenné pobyty, exkurzie a kultúrne akcie,
‣ zriaďovateľ školy Železiarne Podbrezová a. s. 
absolventom školy garantuje prijatie do zamest-
nania a ďalšie vzdelávanie s výhodným štipendij-
ným programom.

Duálne vzdelávanie

Š K O L A  Ž I A K O M  P O N Ú K A

Termín zaslania prihlášok na SŠ:
do 20. apríla 2019.

Termín prijímacích skúšok:
13. a 16. máj 2019.

V školskom roku 2019/2020 ponúka štúdium v  odboroch:

Dôležitý kľúč k úspechu je sebadôvera
Presvedčte sa o ponúkaných možnostiach na 

048/671  27  20 •  ssosh@ssosh.sk •  www.ssosh.sk

s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov

v reálnom výrobnom prostredí zamestnávateľa

osobné ochranné pracovné prostriedky, školskú rovnošatu, 
stravovanie, dopravu školským autobusom

podnikové štipendium, odmenu za produktívnu prácu, moti-
vačné štipendium

po ukončení štúdia, počas štúdia uzatvorenú učebnú zmluvu 
so zamestnávateľom

s podporou zamestnávateľa

O d b o r n é  v z d e l á v a n i e

P r a k t i c k é  v y u č o v a n i e

H m o t n é  z a b e z p e č e n i e

F i n a n č n é  z a b e z p e č e n i e

G a r a n c i u  z a m e s t n a n i a

Š t ú d i u m  n a  v y s o k e j  š k o l e

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípra-

vy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnos-

ti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym 
prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania 
v Súkromnej SOŠ hutníckej ŽP a s praktickou prípravou v Železiar-
ňach Podbrezová a.s. V rámci duálneho vzdelávania ponúkame:

H U T N Í C T V O S T R O J Á R S T V O E L E K T R O T E C H N I K A
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V školskom roku 2019/2020 ponúka gymnaziálne štúdium v profiláciách:

Presvedčte sa o ponúkaných možnostiach na 
048/671  27  24 •  sgzp@sgzp.sk •  www.sgzp.sk

Dôležitý kľúč k sebadôvere je príprava

‣ úplné  stredné  všeobecné 
vzdelanie gymnaziálneho typu,
‣ bezplatné vzdelávanie,
‣ prospechové  štipendium  do 
200 €/rok,
‣ kvalifikovaný  pedagogický 
zbor,
‣ bezplatný  prístup  na  optický 
internet,  Wi-Fi  sieť,  interneto-

vá žiacka knižka, prepojenie na 
mobilnú aplikáciu,
‣ bezplatné  poskytnutie  ISIC 
karty  (medzinárodný  preukaz 
študenta),
‣ nadštandardné  materiálne 
podmienky,  nové moderné  od-

borné učebne,
‣ stravovanie v školskej jedálni 
– výber zo 6 druhov teplých je-

dál spoločnosti ŽP Gastroservis 
s.r.o.  a  taktiež možnosť  výberu 
bagety,  alebo  ovocného/mlieč-
neho balíčka,
‣ novovybudovanú  oddychovú 
zónu s automatmi na doplnko-

vý tovar,
‣ medzinárodné  projekty  pod-

porované  programom  Era-

smus+  KA2  s  možnosťou  vy-

cestovať do zahraničia  (Cyprus, 
Nemecko,  Lotyšsko,  Poľsko  a 
ďalšie krajiny EÚ),
‣ nové  metódy  práce,  ako  sú 
kooperatívne,  projektové  vyu-

čovanie, e-learning, vyučovanie 
prostredníctvom  e-portálu  s 
programovým  vybavením  MO-

ODLE,
‣ bodový  systém  hodnotenia, 
ktorý zabezpečuje objektívne a 
spravodlivé  skúšanie  a hodno-

tenie výkonov žiakov a núti ich 
k  systematickej  práci  a zodpo-

vednosti,
‣ v každom  ročníku novú  škol-
skú rovnošatu,
‣ široký výber voliteľných pred-

metov, ktorý umožňuje dôklad-

nú prípravu na maturity a prijí-
macie skúšky na VŠ,
‣ dobré  podmienky  pre  záuj-
movú  činnosť  –  široké  spek-
trum krúžkov,
‣ rôzne  športové  a  vedomost-
né  súťaže,  exkurzie  a  kultúrne 
podujatia,
‣ výhodné  internátne  ubytova-

nie  –  zrekonštruované  izby  a 
hygienické zariadenia.

 Vedomostná skúška zo slovenského ja-

zyka a matematiky

 Prospech na základnej škole

 Výsledky dosiahnuté v Testovaní 9

 Umiestnenie v súťažiach

K R I T É R I Á  P R I J A T I A Škola žiakom ponúka

‣ Science, Technology, Engineering, Arts, 
Mathematics,
‣ bloková výučba s prepojením biológie, 
chémie, fyziky, informatiky a matematiky, 
‣ experimentálna výučba v laboratóriách 
aj v teréne, 
‣ práca  s  modernými  technológiami  a 
prístrojmi  (mikroskopy  s USB kamerami, 
3D tlačiareň, tablety),
‣ zážitkové  učenie,  riešenie  praktických 
problémov  vlastným  skúmaním,  podpora 
spolupráce, kreatívnej a inovatívnej činnosti,
‣ bezplatné poskytnutie notebooku,
‣ príprava na vysokoškolské štúdium prírodných 
vied, technických odborov, medicíny, farmácie,…

‣ efektívne  využívanie  prostriedkov  in-

formačnej spoločnosti,
‣ získanie praktických zručností pri vyu-

žívaní  informačno-komunikačných  tech-

nológií a produktov,
‣ bezplatné poskytnutie notebooku,
‣ letná brigáda v ŽP Informatika s.r.o.,
‣ absolvovanie ECDL testov,
‣ kurzy CISCO akadémie,
‣ získanie medzinárodných certifikátov,
‣ spolupráca  s  ŽP  Informatika  s.r.o.  v 
krúžku Programovanie v jazyku JAVA,
‣ účasť na súťažiach iBobor, eSkills.

‣ optimálne  spojenie  vzdelávania  na 
gymnáziu a športového tréningu,
‣ práca  pod  vedením  profesionálnych 
trénerov,
‣ kvalitné tréningové podmienky,
‣ priestory  telocviční,  posilňovne,  rege-

neračná linka (sauna a vírivá vaňa),
‣ príspevok na výstroj, stravovanie a uby-

tovanie,
‣ 2  hodiny  športovej  prípravy,  2  hodiny 
telesnej  výchovy  a  1  hodina  základov 
športovej  prípravy  týždenne  v  každom 
ročníku.
Kmeňové športy:  futbal,  biatlon,  kolky, 
hokej, cyklistika, golf, rekreačný šport.

‣ 6 – 9 hodín anglického jazyka týždenne,

‣ jazykové spôsobilosti potrebné pre život-
né a pracovné uplatnenie a pre komuniká-

ciu v cudzojazyčnom prostredí,

‣ základy britskej a americkej literatúry a 
histórie,

‣ reálie anglicky hovoriacich krajín,

‣ jazykový kurz s lektorom,

‣ vyučovanie v malých skupinách,

‣ výmenné pobyty v rámci medzinárod-

ných projektov,

‣ exkurzie do zahraničia.

S T E A M I N F O R M A T I K A Š P O R T ANGLICKÝ JAZYK
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Jedálny lístok
25. – 31. 3. 2019

Pondelok
Polievky: držková, krupicová so ze-

leninou, pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, uhorka ● Ho-
vädzie mäso na korení, tarhoňa, 
čalamáda ● Zemiakové knedličky 
s údeným mäsom, kapusta ●  Sy-
rové tajomstvo, pečivo ● Kuracie 
prsia s brokolicou a mandľami, ze-
leninová obloha ● Škoricové osie 
hniezda, kakao ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: mexická, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Morčacie prsia plnené 
špenátom a syrom, ryža, šalát ● 
Vyprážaný karfiol, zemiaky, tatár-
ska omáčka ● Parížsky šalát, peči-
vo ● Top šalát s kuracím mäsom, 
pečivo ● Rezancový nákyp s tvaro-
hom a jahodami ● Bageta Apetito 
● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: fazuľková kyslá s 
kôprom, sedliacka, pečivo.
● Jelenie ragú s brusnicami, cesto-
vina ● Vyprážané kuracie stehno,  
zemiaková kaša, kompót ● Džuveč 
z bravčového mäsa, uhorka ● Ho-
rehronský syrový šalát, pečivo ● 
Losos na masle, dusená zelenina 
● Palacinky s džemom a čokolá-
dou ● Bageta Gurmán ● Ovocný 
balíček.

Štvrtok
Polievky: morčacia, kláštorná, pe-

čivo.
● Hovädzí guľáš mexický, ryža, 
šalát ● Bravčový rezeň sikulský, 
knedľa ● Tofu na kantonský spô-
sob, zemiaky ● Šalát mrkvový s 
marhuľami ● Ohnivé kuracie steh-
no orientálne, zeleninová obloha 
● Šúľance s makom ● Bageta sy-
rová ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: boršč s mäsom, francúz-

ska, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, šalát 
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina ● Granatier-
sky pochod, cvikla ● Racio šalát, 
pečivo ● Morčacie prsia na hráš-
ku, mrvový šalát ● Pečené buchty 
so slivkovým lekvárom, kakao ● 
Bageta moravská ● Ovocný balí-
ček.

Sobota
Polievka: horácka, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● Kura-
cie prsia s horčicou, ryža, šalát ● 
Bageta Apetito.

Nedeľa
Polievka: gulášová, pečivo.
● Hovädzia roštenka na slanine, 
zemiaky, čalamáda ● Bravčové 
stehno záhradnícke, slovenská 
ryža, šalát ● Bageta s kuracím mä-
som.

,,

Jedálny lístok
1. – 7. 4. 2019

Pondelok
Polievky: kapustová s údeným mä-

som, roľnícka, pečivo.
● Bravčové stehno hamburské, 
knedľa ● Kuracie prsia prírodné, 
ryža, cvikla ● Vyprážaná treska, ze-
miaky, šalát ● Grécky šalát, pečivo 
● Plnené hovädzie mäso, zeleni-
nová obloha ● Rezance s orechmi 
● Bageta s pikantným mäsom ● 
Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: slepačia, tekvicová, peči-
vo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemia-
ková kaša, uhorka ● Bravčové mäso 
na paprike, cestovina ● Klužská ka-
pusta ● Šalát zeleninový s jablkami, 
pečivo ● Hubové rizoto, uhorkový 
šalát ● Buchty na pare s lekvárom, 
kakaová posýpka, kakao ● Bageta 
Gurmán ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: slovenská hubová, mrk-

vová s pórom, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zeleni-
nová ryža, kompót ● Hovädzí guľáš 
maďarský, knedľa ● Špenátový prí-
varok, volské oko, zemiaky ● Pestrý 
cestovinový šalát ● Bravčové mäso 
dusené s kelom ● Žemľovka s tva-
rohom ● Bageta moravská ● Mlieč-
ny balíček.

Štvrtok
Polievky: furmanská, pohronská, 
pečivo.
● Bravčový rezeň na rasci, tarhoňa, 
šalát ● Vyprážaný syr so šunkou, 
zemiaky, tatárska omáčka ● Baraní 
guláš, halušky ● Windsorský šalát, 
pečivo ● Zapekaná brokolica s tofu 
● Hanácke koláče, kakao ● Bageta s 
kuracím mäsom ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: zeleninová, údeninová, 
pečivo.
● Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Morčacie prsia 
na hrášku so šampiňónmi, ryža, ša-
lát ● Zemiakovo-bryndzové pirohy 
so slaninou ● Lahôdkový šalát, pe-
čivo ● Kelový karbonátok, zemiaky, 
šalát ● Makový závin s jablkami, 
kakao ● Bageta syrová ● Mliečny 
balíček.

Sobota
Polievka: oravská fazuľová, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané ze-
miaky, uhorka ● Kuracie prsia na 
smotane, cestovina ● Bageta mo-
ravská.

Nedeľa
Polievka: paradajková, pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová omáč-
ka, knedľa ● Plnený bravčový závi-
tok, ryža, cvikla ● Bageta Apetito.

Letné tábory pre deti 
zamestnancov ŽP a.s. v roku 2019

Bc. M. Bardelčíková Hoci sa nám práve začala jar, leto pomaly, ale isto klope na dvere. Ak 
ešte stále neviete, kde ho budú prežívať vaše deti ponúkame vám po-
nuku tohtoročných detských letných táborov.

SPEAKLAND – Železnô 
(pobytový tábor)
 - 7 dňový tábor pre 8 až 16 ročné deti, oficiálnym táborovým 
jazykom je angličtina:
1.turnus:     30. jún – 7. júl 
2.turnus:      7. – 14. júl 
3.turnus:     14. – 21. júl 

REPIŠTE – Chata u daniela (pobytový tábor)
 - 14 dňový tábor pre deti od 6 do 16 rokov v turnusoch:
1. turnus
Termín: od 29. júna – 13. júla 
Program: Patkovia a Matkovia v tábore – dokonalí patamatskauti a 
Hrdinovia hviezdnych svetov – záchrana planéty Krypton
2. turnus
Termín: od 10. – 24. augusta 
Program: Asterix a tajomstvo kúzelného nápoja a TURBO deti  

DETSKÁ GOLFOVÁ 
AKADÉMIA – Tále a.s.,
  - 5 dňový (denný) tábor (od pondelka do piatku od 8.30 

do 16. hod.) pre deti 6 až 15 ročné:
1.turnus: 8. – 12. júla 
2.turnus: 15. – 19. júla 
3.turnus: 29. júla – 2. augusta 
4.turnus: 5. – 9. augusta 
5. turnus: 12. – 16. augusta 
Individuálny príchod a odchod

Termín uzávierky 
nahlásenia detí:

Prihlásenie detí do táborov bude realizované formou vyplnenia prihlášok, ktoré nájdete na sekretariátoch 
prevádzkarní. Vyplnenú prihlášku následne osobne odovzdáte v budove Personálneho úseku, 2. poschodie, 
odbor Personalistiky a miezd, u Bc. M. Bardelčíkovej.

Repište: 30. apríl
Speakland: 31. marca
Detská golfov akadémia: 30. apríl 

V treťom čísle Podbrezovana sme 
vám ponúkli, ako každý rok, širo-
ký výber kúpeľných pobytov pre 
rok 2019. V aktuálnom čísle k nim 
pridávame aj ponuky z Piešťan a 
Tatranskej kotliny. 

Kúpele PIEŠŤANY
 - pri pobytoch od 2 do 7 nocí, v 
termíne do 11. 
januára 2020,  je 
cena v 

DHSR Esplanade 
krídlo Palace**** 
v jednolôžkovej 
izbe 76 eur/oso-
ba/noc, v dvojlôž-
kovej izbe 64 eur/
osoba/noc. 
V Spa Hotel 
Splendid Krídlo 
Splendid*** a 
Grand je cena za 
dvojlôžkovú izbu 
49 eur/osoba/noc 
a jednolôžkovú 
izbu 60 eur/oso-
ba/noc. 
V hoteli Jalta** je cena za dvojlôž-
kovú izbu 38 eur/osoba/noc a jed-
nolôžkovú izbu 45 eur/osoba/noc. 
Ubytovanie je s polpenziou, ra-
ňajky formou bufetových stolov a 
večera. Cena, okrem stravy a uby-
tovania, zahŕňa konzultáciu s leká-
rom, 1 – 2 procedúry za deň, podľa 
dĺžky pobytu.

BONUS 
V DHSR Esplanade Krídlo Palace 

je voľný vstup do vodného a sau-
nového sveta a do Premier Fitness 
s bazénom, saunami a vodnými bi-

cyklami. 
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.

Vo všetkých hoteloch sa nachá-
dza aj wifi pripojenie. 

Sanatórium Tatranská 
Kotlina, n.o.

 - sedemdňový pobyt za 220 eur/
osoba, päťdňový pobyt za 150 eur/
osoba a trojdňový pobyt za 76 eur/
osoba, platný do 10. decembra 
2019.

V cene je zahrnuté ubytovanie 
na 6/4/2 noci v dvojlôžkovej izbe 
s WC a sprchou, TV a telefónom, 
plná penzia – raňajky formou bu-
fetových stolov, obed a večera na 
výber z dvoch jedál, k dispozícií je 
aj možnosť diétneho stravovania.

Procedúry pre 7-dňový pobyt: 2 x 

masáž chrbta, 12 x výber z ponú-
kaných procedúr (klasická masáž, 
sauna, bazén, vírivý kúpeľ, morský 
kúpeľ, rašelinový zábal, parafínový 
zábal, nordic walking, klimatická 
liečba v prírode).

Procedúry pre 5-dňový pobyt: 1 
x masáž chrbta, 8 x výber z ponú-
kaných procedúr (klasická masáž, 

sauna, bazén, víri-
vý kúpeľ, morský 
kúpeľ, rašelinový 
zábal, parafínový 
zábal, nordic wal-
king, klimatická 
liečba v prírode).

Procedúry pre 
3-dňový pobyt: 1 
x masáž chrbta, 
4 x výber z ponú-
kaných procedúr 
(klasická masáž, 
sauna, bazén, víri-
vý kúpeľ, morský 
kúpeľ, rašelinový 
zábal, parafínový 
zábal, nordic wal-

king, klimatická liečba v prírode).

Pre všetky pobyty: neobmedzený 
vstup do telocvične, multifunkčné-
ho ihriska a zapožičanie športové-
ho náradia, zabezpečenie 24-ho-
dinovej lekárskej služby, bezplatné 
parkovanie a v prípade potreby 
zabezpečený transfer z autobuso-
vej a vlakovej stanice za extra prí-
platok. 

V prípade záujmu o pobyty sa 
zamestnanci môžu nahlásiť na tel. 
čísle 2912, kde im budú poskytnu-
té bližšie informácie.

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. 

Bc. M. Bardelčíková

Relaxačné pobyty pre zamestnancov ŽP a.s., 
dcérskych spoločností a rodinných príslušníkov 

pre rok 2019 za zvýhodnené ceny

Spa Hotel Splendid.                                                                                       Foto: danubiushotels.com
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Pomôžme tým, ktorí to potrebujú
                                                  len do 30. apríla 

Využite aj tento rok možnosť darovať dve percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zame-
riavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, organizovanie rôznych podujatí v oblastiach sociálnej sféry, zdravotníctva, 
kultúry, vzdelávania a športu. Podporujú región, pomáhajú chorým a postihnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký údel, horehronským 
deťom a mládeži pri vzdelávaní a pri športe, občianskym združeniam pri  zachovaní kultúrnych hodnôt alebo pri ochrane životného prostre-
dia. O pomoc môže požiadať každý, kto ju potrebuje. Ak sa rozhodnete pre podporu týchto nadácií, vaše peniaze sa dostanú do správnych 
rúk. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí doteraz prispeli svojím percentom dane a veríme, že sa ich okruh rozšíri.

Ako poukázať dve percentá dane?
   Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť Vyhlásenie o poukázaní dvoch percent 
dane z príjmu do 30. apríla 2019 daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska. Spolu s Vyhlásením doložíte potvrdenie svojho za-
mestnávateľa, že vaša daň, vyplývajúca z ročného zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu. V prípade, že si podávate daňové priznanie 
samostatne, uvediete ako prijímateľa dvoch percent dane Nadáciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.
 
Názov organizácie: Nadácia Železiarne Podbrezová 
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Právna forma: nadácia
IČO: 37818481

Názov organizácie: Nadácia Miška Sotáka
Sídlo: Kukučínova 24,  977 01 Brezno
Právna forma: nadácia
IČO: 37828738

Spomienky 

Dňa 1. marca pred siedmimi rokmi v 
tichom spánku od nás navždy odišla 
naša mama a babina 

Elena SCHNEIDGENOVÁ 
z Podbrezovej.

Spomienky sú stále v nás.
Deti s rodinami

...

„Priskoro podala ruku smrti a splynula 
s večnosťou. Jej srdce tak náhle stích-

lo a pohľad sa pozdravil s tmou.“
Dňa 12. marca uplynulo päť rokov, 
ako nás navždy opustila naša milo-
vaná manželka, mama, stará mama a 
priateľka

Marta ZELENČÍKOVÁ z Jasenia. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

S láskou spomíname
...

Dňa 13. marca uplynulo desať smut-
ných rokov odvtedy, ako nás navždy 
opustil milovaný manžel, svokor a 
starý otec
Ján LUPTÁK z Mýta pod Ďumbierom.

S láskou a úctou spomínajú man-

želka, zať, vnúčatá a celá rodina
...

„Pri tomto prvom výročí slzy sa tisnú 
do očí.“
Dňa 16. marca sme si pripomenuli 
prvé výročie odvtedy, ako nás opustil           
manžel, otec, starý a prastarý otec a 
blízky príbuzný  

Milan MICHALČÍK z Hornej Lehoty.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína manželka 
a dcéry Adrika a Milina s rodinami

...

„Slza smútku tíško stečie po tvári, 
bolesť v srdci zabolí, no pekná spo-

mienka ako večný plameň v našich 
srdciach zahorí.“
Dňa 17. marca sme si pripomenuli 
deviate smutné výročie odvtedy, ako 
nás náhle opustil náš milovaný man-
žel a otec 

Ján HUBERT z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Spomíname s láskou a úctou
...

„Roky ubiehajú, ale v našich srdciach 
zostávaš, odchod veľmi všetkých bolí, 
ktorí ťa mali radi a na teba spomína-

jú.“
Dňa 25. marca si pripomenieme 
smutné štrnáste výročie, ako nás 
navždy opustil manžel, otec a starý 
otec

Ján REJTA z Lopeja.
Smútiaca rodina z Lopeja

...

„Len kytičku kvetov z lásky na hrob 
môžeme dať, pokojný spánok priať, 
tichú modlitbu odriekať a s bolesťou 
v srdci spomínať.“
Dňa 28. marca uplynie päť rokov od-
vtedy, ako nás navždy opustila milo-
vaná manželka, mama, stará a prasta-
rá mama

Mária KALICKÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomína 
manžel a dcéra s rodinou

...

Dňa 28. marca uplynie päť rokov, čo 
nás navždy opustila naša milovaná 
manželka, mama a starká 

Anka LANGOVÁ z Podbrezovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomínajú 
manžel, dcéra a syn s rodinami

...

„Čas plynie, tá rana v srdci bolí a za-

budnúť nedovolí. Prázdny je dom, 
smútok je v ňom, zostala len bolesť a 
spomienka v ňom.“
Dňa 30. marca uplynie prvé výročie 
od úmrtia nášho manžela, otca a star-
kého

Miroslava STARČOKA z Ľubietovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomína
 smútiaca rodina 

Poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom, bývalým 
kolegom, známym a ostatným, 
ktorí sa 5. februára zúčastnili na 
poslednej rozlúčke s našim dra-
hým manželom, ockom, starkým 
a prastarkým

Eduardom HLÁSNIKOM 
z Pohronskej Polhory,

ktorý pracoval v železiarňach od roku 1959 až do svoj-
ho dôchodku.  
Zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali 
zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakuje-
me aj Dychovej hudbe Železiarne Podbrezová. 

Smútiaca rodina
...

Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na 
poslednej rozlúčke s našou milovanou sestrou, tetou, 
neterou a sesternicou

Sonkou ZRUBECOVOU 
z Podbrezovej,

ktorá nás navždy opustila 6. mar-
ca.
Úprimne ďakujeme všetkým zú-
častneným za kvetinové dary a 
prejavy sústrasti.

Smútiaca rodina

Autor:      

PK
vysoké napätie 51 v Ríme

Elektráreň 
Mochovce

druh ovocia
vo vysokej 

polohe
Lesná správa dopingová látka niečo ženské meno na to miesto

pridať po 
anglicky
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ťahaj
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Petrohrade
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majetok
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40 - zastaralá 
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anglický valčík 

(zastar.)

nech (čes.)
hmotnosť obalu 

tovaru

cigáň

balkán. objem. 
miera

naozaj, 

skutočne
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hudobný žáner
popevok plošná miera

oblečenie

skutočne, 
naozaj

kolo, kruh

vrch nad 

Belehradom

obec pri B. 

Bystrici

mužské meno

jediný boh 
moslimov

brucho (nem.)

liehovina z ryže

druh likéru

Pomôcky: EPO, 

LOZA, OPS
mne patriaca

sprav, vykonaj

nemecká 

automobilka

Skov. záručná a 
rozvoj. banka

žiadaj

odporovacia 

spojka

Martina (dom.)

Ministerstvo 

obrany

uchyť

existujete

transfokátor
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argón (chem.)

citoslovce 

tíšenia

starorímska 

bohyňa úrody

európska mena 
(hov.)

sibírsky veľtok

muž

neón (chem.)
ad acta MPZ Slovenska

T1

vylučovacia 
spojka

rybárske náčinie útok

Šťastie nie je neprítomnosť problémov, ... (dokončenie v tajničke).

Jarná rovnodennosť
V stredu, 20. marca, prišiel po dl-
hej zime prvý jarný deň. Samoz-
rejme, jar sme mohli cítiť vo vzdu-
chu už pár dní predtým, no v tento 
deň nastala jarná rovnodennosť.

 A čo vlastne rovnodennosť zna-
mená? Jednoducho povedané, 
deň a noc sú rovnako dlhé a po-
stupne smerom k letu sa dni stále 
trochu predlžujú. 

Okamih rovnodennosti nenastá-
va každý rok v rovnakom čase. Prí-
činou toho je rozdielna dĺžka astro-
nomického a občianskeho roku a 
vkladanie priestupného dňa, teda 
29. februára, ktorý je v našom ka-
lendári každý štvrtý rok.

Mnohí ste možno za prvý jarný 
deň pokladali 21. marec, ktorý sa 
uvádza aj v učebniciach. Faktom je, 
že tento dátum platil iba v prvých 
dvoch desaťročiach tohto storočia. 
Momentálne už neplatí a vyskytuje 
sa len každý tretí rok po priestup-
nom roku. Od roku 2012 je jarná 
rovnodennosť vždy 20. marca a 

od roku 2048 sa bude objavovať 
dokonca aj 19. marca. Návrat k 
pôvodnému 21. marcu nastane až 
po vynechaní priestupného dňa v 
rokoch 2100, 2200 a 2300.

                                          Zdroj: enviroportal.sk
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Skončila základná časť a začala nadstavba Fortuna ligy

Hlavička Olatunjiho v závere zápasu proti Nitre skončila nad bránou.                        Foto: I. Kardhordová

Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

FK Železiarne Podbrezo-
vá – MŠK Žilina 0:2 (0:1)

FK Železiarne Podbrezo-
vá – FC Nitra 1:1 (1:0)

Ako malý chlapec som do Podbrezovej chodil často

Marek Hamšík počas autogramiády po skončení tréningu s mladým fanúšikom.     Foto: I. Kardhordová

Góly: 26. Balaj, 77. Boženík.
V poslednom kole základnej časti 

Fortuna ligy sme hostili Žilinu. V 8. 
minúte sa do dobrej príležitosti do-
stal Breznanik, ktorý nebezpečne 
krížne vystrelil spoza šestnástky, 
no pri dopade sa nešťastne zra-
nil a musel byť vystriedaný. V 20. 
minúte pohrozili Žilinčania, pred 
dobiehajúcim útočníkom v posled-
nej chvíli výborne zasiahol brankár 
Vantruba. Skóre zápasu otvoril v 
26. minúte Balaj, keď si najlepšie 
naskočil na rohový kop Tomiča a 
hlavou prekonal nášho brankára 
Vantrubu. V 33. minúte si v šest-
nástke hostí nespracoval loptu Ola-

tunji, ktorý sa mohol dostať do ne-
bezpečného zakončenia. Na druhej 
strane vypálil Mihalík, jeho strelu 
pod brvno vyrazil Vantruba na roh. 
V 39. minúte po centri Paraja vo 
výskoku postrčil Sluka Olatunjiho, 
ale rozhodca tento zákrok uznal 
ako dovolený. V druhom polčase 
si naše mužstvo vytvorilo optický 
tlak, no vyložené šance si hráči ne-
vypracovali. Nebezpečné boli len 
dva priame kopy v 67. a 75. minú-
te, ktoré Špyrka a Štefánik gólovo 
nezakončili. V 77. minúte hostia 
zvýšili na 0:2, keď po krídelnej akcii 
efektne pätičkou zakončil Boženík. 
V závere zápasu sme ešte pohrozili 
dvomi rohovými kopmi, no skóre 
zápasu ostalo nezmenené.
Vladimír Veselý, tréner Podbrezo-
vej: „Prvý polčas bol vyrovnaný, s 
minimom šancí na oboch stranách. 

Chceli sme hrať cez krídelné prie-

story, ale cez ne sme sa veľmi ne-

presadili. Súper využil štandardku 
a dostal sa do vedenia. V druhom 
polčase sme boli lepším mužstvom, 
viac sme držali loptu, dominovali 
sme v hre v poli, no bohužiaľ, do 
nejakej vyloženej šance sme sa 
nedostali. Finálna fáza nám nejde, 
boríme sa s tým. Inkasovali sme 
napokon aj druhý gól, čo nás mrzí.“

FK Železiarne Podbrezová: Van-
truba – Obročník, Kiwior, Oravec, 
Mojžiš – Viazanko, Paraj – Brezna-
nik (11. Pavúk, 72. Voško), Špyrka, 
Fadairo (46. Štefánik) – Olatunji.

MŠK Žilina: Holec – Majdan, Kaša 
(85. Vallo), Minárik, Sluka – Myslo-
vič (63. Králik), Káčer, Diaz – Tomič, 
Balaj (76. Boženík), Mihalík.

Góly: 43. Hlohovský – 75. Veste-

nický (11 m).
Prvé kolo nadstavby sme odo-

hrali na domácom trávniku proti 
FC Nitra. Keďže po základnej čas-
ti sme obsadili 10. priečku, ocitli 
sme sa v skupine o udržanie, kde 
sa hrá o 7. až 12. miesto. V úvode 
zápasu boli aktívnejší hráči Nitry, 
ktorí si vypracovali dva rohové 
kopy, no bránu Podbrezovej neo-
hrozili. V 12. minúte po rohu hla-
vičkoval Kiwior nad bránu hostí. 
Neskôr spoza šestnástky napria-
hol Viazanko, ale tiež minul bránu 
Nitry. V 20. minúte zahrali hostia 
nacvičený signál, no naša obrana 
na čele s brankárom Vantrubom 

nebezpečnú situáciu vyriešila. V 
23. minúte sa lopta po rohu do-
stala až k voľnému Šimončičovi, 
ktorého pokus z uhla skončil na 
brvne našej brány. V závere pol-
času tesne vedľa tyče technicky 
zakončil Štefánik. Skóre zápasu 
otvoril Hlohovský v 43. minúte, 
keď sa presadil z priameho kopu 
umiestnenou strelou do šibeni-
ce brány Pindrocha. Do druhého 
polčasu vstúpili aktívnejšie naši 
futbalisti, ale hlavička Mojžiša a 
strela Hlohovského sa gólmi nes-
končili. V 59. minúte mal obrovs-
kú šancu Špyrka, no z hranice 
šestnástky vonkajším priehlavkom 
tesne minul pravú tyč. V 73. minú-
te zahral rukou vo vlastnom poku-
tovom území Oravec a nariadenú 
penaltu bezpečne premenil Ves-
tenický. V závere zápasu mal ešte 
dobrú príležitosť na skórovanie 
Olatunji, ktorý si najvyššie nasko-
čil na center Špyrku, jeho hlavička 
však skončila nad bránou hostí.

Vladimír Veselý, tréner Podbre-
zovej: „Mrzí ma, že sme nevyhra-

li, za stavu 1:0 sme mohli pridať 
ďalší gól. Sériu zápasov doma, čo 
sme nevyhrali, sme natiahli, trápi-
me sa v koncovke, musíme na nej 
neustále pracovať.“

FK Železiarne Podbrezová: Van-
truba – Obročník, Oravec, Kiwior, 
Mojžiš – Viazanko, Paraj – Pavúk 
(66. Olatunji), Štefánik (83. Leš-
ko), Hlohovský – Špyrka.

FC Nitra: Pindroch – Charizopulos, 
Niba, Farkaš, Chovanec – Šimon-
čič, Kóňa – Bilovský (73. Šurnov-
ský) – Gatarić (88. Fabiš), Veste-
nický, Štefanec (46. Soković).

Kapitán slovenskej futbalovej 
reprezentácie, Marek Hamšík, 
sa pripravoval v Podbrezovej na 
prvé kvalifikačné zápasy na EURO 
2020. Počas týždňa, v ktorom tré-
noval s našimi futbalistami, sme 
ho stihli po jednom z tréningov 
odchytiť a opýtať sa ho pár otá-
zok.

V tomto týždni ste absolvovali tré-
ningy s tímom FK Železiarne Pod-
brezová pred začiatkom kvalifiká-
cie na budúcoročné Majstrovstvá 
Európy, kde sa stretneme najskôr 
s Maďarskom, doma v Trnave (21. 
marca), a potom s Walesom, v 
Cardiffe (24. marca). Prečo ste si 
zvolili na záverečnú fázu prípravy 
práve Podbrezovú?
- Potreboval som sa udržať vo for-
me a trénovať s profesionálmi, 
čiže mužstvom, ktoré hrá Fortu-
na ligu. FK Železiarne Podbrezová 
takým mužstvom je a čo je veľké 
pozitívum, je to iba približne dvad-
sať minút jazdy autom od môjho 
domu. Práve preto padla voľba na 
Podbrezovú.

Po prestupe do čínskeho Dalian 
Yifang F.C. máte za sebou už prvé 
dva zápasy najvyššej čínskej ligy. 
Aký máte zatiaľ dojem z tamojšie-
ho futbalu a v čom vidíte rozdiely 
oproti Európe?
- Je to určite obrovský rozdiel, úro-
veň ligy je nižšia ako európska. Dá 

sa povedať, že tam neexistuje ne-
jaká taktika, naozaj je to len také 
behanie hore-dole a uvidíme, či sa 
to bude zlepšovať alebo nie.

Vráťme sa k reprezentácii a kvali-
fikácii na EURO 2020. Okrem Ma-
ďarska a Walesu máme v skupine 
ešte Chorvátsko a Azerbajdžan. 
Ako vnímate súperov v skupine?
- Určite je to ťažká skupina. Európ-
sky futbal sa teraz veľmi vyrovnal, 
takže každý jeden zápas bude ná-
ročný a bude naozaj veľmi ťažké 
postúpiť na Majstrovstvá Európy. 

Čo hovoríte na futbalové pod-
mienky v Podbrezovej?
- Prostredie pre mňa nie je nezná-
me, poznal som to tu, keďže ako 
malý chlapec som často chodieval 

do Podbrezovej. Som rád, že mô-
žem trénovať s prvoligovým muž-
stvom, takže tu je tá úroveň dobrá 
a teší ma, že sa môžem udržiavať 
vo futbalovej forme.

Viete si predstaviť v budúcnosti 
pôsobenie v najvyššej slovenskej 
futbalovej súťaži?
- Teraz ešte nad tým nerozmýš-
ľam, neviem ešte, aká bude moja 
budúcnosť. Momentálne sa teším 
z prítomnosti a uvidíme, čo bude 
ďalej. Ešte mám novú zmluvu na 
tri roky a potom sa uvidí.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme 
veľa šťastia nielen pri reprezen-
tačných zápasoch, ale aj na klubo-
vej úrovni.

Úspešné majstrovstvá Slovenska žiakov v kolkoch

Dňa 10. marca sa konali v pod-
brezovskej kolkárni majstrovstvá 
Slovenska v kategórii 
žiakov a žiačok. Bo-
jovalo sa v šiestich 
disciplínach a naši 
mladí kolkári potvr-
dili na domácich drá-
hach svoje kvality, 
keď sa im podarilo  
vybojovať spolu 12 
medailí. 

Titul majstrov Slovenska v jed-
notlivcoch získali Zuzana Lopušná 
a Kristián Soják, ktorí zvíťazili aj vo 
finále (277 resp. 307 kolkov). Vo fi-
nále sa darilo aj Michaele Kánovej 

a Matúšovi Bánikovi keď zhodne 
vybojovali strieborné medaily. 

V dievčatách v kombinácii ďalej 
striebro vybojovala Daniela Mó-

cová. Za „bedňou“ štvrtá 
zostala Michaela Kánová a 
piata Ema Víglaská. Ďalšie 
naše mladé kolkárky boli 
siedma Naďa Poliaková, 
desiata Šarlota Sabová a 
trinásta Lucia Osagyanová. 

U chlapcov v kombiná-
cii stál na stupňoch ešte 
Matúš Bánik s bronzovou 

medailou, Andrej Balco skončil je-
denásty.

V súťaži družstiev sme získali zla-
to (Kánová, Soják, Bánik) a bronz 
(Sabová, Lopušná, Víglaská). Po-

liaková, Mócová a 
Balco skončili na 
štvrtom mieste. 

V dvojiciach sme 
vybojovali striebro 
(Víglaská, Bánik) 
a bronz (Mócová, 
Soják). Poliaková a 
Kánová boli štvrté, 
Lopušná s Balcom 
skončili na šiestom 
mieste, Osagyanová 
a Sabová obsadili je-
denástu priečku. 

Všetkým medailis-
tom srdečne gratu-
lujeme a ďakujeme 
za vzornú reprezen-
táciu klubu.

Ing. Pavol Kühnel + Bystrík Vadovič

Filip Hlohovský, strelec nášho jediného gólu 
proti Nitre.                         Foto: I. Kardhordová

T. Kubej
noviny@zelpo.sk


