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Víťaz dvadsiateho druhého kola čitateľskej súťaže 

Vyžrebovali sme víťaza dvadsiateho druhého kola čitateľskej 
súťaže venovanej 180. výročiu založenia podbrezovských že-
leziarní. Žrebovali sme z úspešných riešiteľov, ktorí odpove-
dali, že podbrezovské železiarne boli premenované na Stre-
doslovenské železiarne 7. marca 1949. Správne odpovedal aj 
dôchodca Ján Nepšinský. Získava darčekové predmety, ktoré 
do súťaže venoval Ing. Tomáš Longauer, ekonomický riaditeľ 
Žiaromat Kalinovo, a.s. Výhercovi blahoželáme a cenu si môže 
prevziať v redakcii (t. č. 645/2711 resp. 645 2714). 

Na trhu s oblúkmi sme ani
 v tomto roku  výrazný

 pokles nepocítili

Od momentu, keď v Podbre-
zovej pribudol do výroby sor-
timent - rúrové navarovacie 
oblúky, uplynulo už päťdesiat 
rokov.  Z archívnych prameňov 
sme sa dočítali, že začiatok ich 
výroby sa spájal s priestormi 
bývalej valcovne rúr v starom 
závode. V tom čase sa vyrábali 
navarovacie oblúky od prie-
meru 32 do 102 milimetrov 
tzv. hamburgským spôsobom 
pretlačovaním rúrových úpi-
chov.

Rekonštrukcia budovy 
zváračskej školy

Cez letné prázdniny prebie-
hali stavebné práce na re-
konštrukcii budovy zváračskej 
školy v starom závode, na Pla-
nieri. Objekt zváračskej školy 
v súčasnosti patrí odboru ria-
denia a zabezpečenia kvality 
(Gork). Stavba bola pôvodne 
projektovaná ako kompreso-
rová stanica, neskôr slúžila 
ako kompenzácia vyšších har-
monických prúdov pre pre-
vádzkareň oceliareň. 

čítajte na strane 3Železiarne Podbrezová

Úspešná sezóna 
v letnom biatlone

Biatlonová letná sezóna pre-
behla podľa upraveného ka-
lendára v plnom rozsahu. Náš 
oddiel sa v celkovom poradí 
bodovania biatlonových klu-
bov zaradil na výborné tretie 
miesto so ziskom 5511,7 bodu 
a naši športovci získali celko-
vé prvenstvá v troch kategó-
riách. 

Ing. Peter Baksa, PhD.

pokračovanie na strane 3

Máme modernú školu 
s  obnovenou technikou

Dňa 1. januára bola zváračská ško-
la organizačne začlenená do odbo-
ru riadenia a zabezpečenia kvality 
ŽP a.s. Za toto krátke obdobie sa 
udiali viaceré, nielen organizačné 
zmeny, ale  prebehla aj rozsiahla 
rekonštrukcia a vo zváračskej ško-
le pribudla nová zváracia technika. 
Zváračská škola bola skolaudovaná 
6. októbra 2020 a za približne me-
siac prevádzky vyškolila šesť zvá-
račov pre ručné oblúkové zváranie 
obalenou elektródou. Ďalší siedmi 
zvárači plameňom budú pripravení 
k záverečnej skúške už v polovici 
novembra. 

Po rekonštrukcii sa Zváračská ško-
la Železiarne Podbrezová a.s. stala 
modernou školou, ktorá, dovolím 
si tvrdiť, „naučí zvárať každého“. 
Pri výučbe pomáha novozakúpený 
trenažér, ktorý nie len šetrí zvárací 
materiál, ale pomôže sa osmeliť aj 

študentom, ktorí doposiaľ nezvá-
rali. Zváracia kukla s 3D okuliarmi 
vám dá autentický pocit zo zvára-
nia a softvér, ktorý spracuje signál 
magnetického a optického snímača 
presne vyhodnotí pohyb ruky zvá-
rača. Na základe snímania a hod-
notenia pohybu ruky, zvárač môže v 
reálnom čase robiť korekcie pohybu 
rukou pri zváraní, a tak zdokonaľo-
vať svoju techniku zvárania v rôz-
nych náročných polohách. 

Okrem zváracieho simulátora bolo  
zakúpených dvanásť kusov zváracej 
techniky. Najžiadanejším kurzom je 
kurz ručného oblúkového zvárania 
obalenou elektródou, preto bolo 
zakúpených desať moderných in-
vertorových zváračiek. Invertorové 
zváračky svojím rozsahom zváracie-
ho prúdu a trvalým zaťažovateľom 
spĺňajú požiadavky pre profesionál-
ne využitie. Funkcie ANTI  STICK a  
HOT  START pomáhajú pri štarte ob-
lúka, preto sa vynikajúco hodia do 

zváračskej školy. Taktiež je potrebné 
vyzdvihnúť energetickú úspornosť 
nových invertorových zváračiek v 
porovnaní s doposiaľ používanými 
transformátorovými zváračkami. 

Mimoriadne výkonnou zváračkou 
je 430 ampérová TIG zváračka, kto-
rá zvarí všetky zvariteľné materiály, 
a vďaka ktorej môžeme v budúc-
nosti ponuku základných kurzov 
rozšíriť o zváranie medi a hliníka. 

Nepochybne za zmienku stojí aj 
zakúpené plazmové rezacie zaria-
denie s vysokým rezným výkonom 
a maximálnou hrúbkou rezu do 38 
milimetrov, ktoré nám tiež umožní 
rozšíriť ponuku zaškolenia zváračs-
kých robotníkov o rezanie plazmou.

V Železiarňach Podbrezová a.s. 
je k dnešnému dňu aktívnych 403 
zváračov, zamestnancov Železiarní 
Podbrezová a.s., ktorí majú platný 
zváračský preukaz alebo preukaz 

Vážené dámy, vážení páni, vážení 
spolupracovníci.

Prežívame zvláštne obdobie. Doba 
je taká, že sa jedni druhým vzájom-
ne odcudzujú. Komunikujeme viac 
prostredníctvom mobilov a počíta-
čov, ako osobne. Som starší ročník 
a dobre si pamätám dobu, keď sme 
sa stretávali takmer výlučne osob-
ne. Nemali sme telefóny. Stretávali 
sme sa po práci alebo 
cez víkend na rôznych 
akciách a bolo to je-
dinečné. Mali sme k 
sebe blízko, rozumeli 
sme si. 

Keďže je to teraz tak, 
ako doba priniesla, 
rozhodol som sa skúsiť 
ignorovať sociálne sie-
te,  mobily a počítače a 
jednoducho otvorene 
a rovno sa vám priho-
voriť. 

Vážim si každého, kto 
pracuje v Železiarňach Podbrezová. 
Viem totiž, že okrem toho, že práca 
vo fabrike vás živí, odovzdávate fir-
me svoju energiu, schopnosti a vďa-
ka vám sa železiarne rozvíjajú. Ďa-
kujem za vašu prácu a  vyjadrujem 
vám úctu a uznanie. Iste nie každý 
deň je šťastný a jednoduchý, ale tak 
to už v živote chodí. Prihováram sa 
vám otvorene a s úctou v súvislosti 
s voľbami do dozornej rady. Možno 
je namieste pomenovať pár vecí, 
aby ste sa volieb mohli zhostiť ľah-
šie a lepšie.

Nie je tomu tak dávno, keď ste sa 
zúčastnili volieb do dozornej rady. 
Boli to voľby náhrady za členku do-
zornej rady Soňu Lopušnú, nakoľko 
podľa Obchodného zákonníka ne-
môže vykonávať svoju funkciu viac 
ako päť rokov. Mali ste na výber z 
dvoch vynikajúcich kandidátov. 
Ktoréhokoľvek z nich by ste zvolili, 
neurobili by ste chybu. Rozhodli ste 
sa pre Ing. Ivana Setváka. Je to dob-
rá voľba. Ivan Setvák je spoľahlivý 
zamestnanec, ktorý Železiarňam 
Podbrezová a.s. zasvätil celý svoj 
profesionálny život. Pre dozornú 
radu iste predstavuje nádej na nové 

Pred voľbami do Dozornej rady 
Železiarne Podbrezová a.s.

názory a určite môže byť pre jej čin-
nosť v ďalšom období prínosom.

Pred nami sú ďalšie voľby. Potreb-
né je nahradiť aj Pavla Koštiala, kto-
rého ste si zvolili pred pár rokmi a aj 
jemu onedlho mandát skončí. 

Nechcem vás ovplyvňovať, to by 
som si nikdy nedovolil. Považujem 
však za múdre priblížiť vám nároky 
vyžadujúce od kandidáta na člena 

dozornej rady, funkciu 
a význam dozornej 
rady, aby ste sa vedeli 
pri výbere kandidáta 
správne rozhodnúť.

Dozorná rada Žele-
ziarní Podbrezová a.s. 
funguje konzistentne 
ako objektívny, kom-
paktný kontrolný or-
gán, ktorý ctí dobré 
meno ŽP a.s. Perma-
nentne kontroluje ve-
denie ŽP s pochope-

ním súvislostí, a ak nie 
je dôvod na kritiku, neváha vzdať 
mu úctu a oceniť dobré výsledky.   
Dozornú radu tvoria ľudia, ktorí 
venovali železiarňam celý profesi-
onálny život. Ľudia osvedčení, skú-
sení. Keďže úlohou dozornej rady je 
kontrolovať činnosť predstavenstva 
spoločnosti, či prijíma rozhodnutia 
k prospechu spoločnosti, iste je dô-
ležité, aby bol každý člen dozornej 
rady osobnostne na požadovanej 
úrovni. Mal by to byť človek, ktorý 
má nadhľad, pozná problémy spo-
ločnosti, ale zároveň si ho iní vážia 
pre jeho prístup k životu, k ľuďom, 
k práci a dôverujú mu.

Možno si niekto môže myslieť, že 
treba voliť takého, čo sa nebojí na-
dávať, čo si vie vždy povedať svoje 
za nás, je kritikom všetkého, čo sa 
nám nepáči. To by nebola dobrá 
voľba, takýto človek je nepoužiteľ-
ný vo vrcholovom vedení spoloč-
nosti. Vami zvolený člen dozornej 
rady bude určite veľmi dôležitým 
človekom v štruktúre Železiarní 
Podbrezová a.s. Budú si ho všímať 
banky, poisťovne, kľúčoví odberate-
lia i  dodávatelia, potenciálni inves-
tori aktivít, kam smerujú aktivity ŽP 

a.s. Nemôže egoisticky presadzovať 
svoj vlastný názor lebo ak takémuto 
človeku dáme veľkú moc, spravidla 
to končí zle. 

Napríklad tak, ako sme boli v po-
slednej dobe pozorovateľmi správa-
nia sa najdôležitejších mužov plané-
ty. Po čínskom prezidentovi bol iste 
číslom jeden americký prezident. 
Donald Trump, ktorý sa považoval 
za absolútnu špičku vo svojich vys-
túpeniach preferoval hlavne útok, 
aroganciu, chvastanie, sebaúctu.  
Takéto velikášske správanie sa v na-
šej dozornej rade neakceptuje. 

Člen dozornej rady je členom vr-
cholného orgánu spoločnosti a pre-
to sa od neho očakáva oveľa viac. 
Že bude človekom, ktorý s rozvahou 
hodnotí aktuálnu situáciu z viace-
rých hľadísk a svoj nesúhlasný ná-
zor vyjadrí veľmi jasne len vtedy, ak 
je presvedčený, že niečo nie je na-
ozaj v poriadku. A to musí byť veľmi 
vážne podložené faktami. Skrátka 
sa nemôže správať ako americký 
prezident len preto, aby sa niekomu 
zapáčil alebo aby si niečo dokázal.

Vážení spolupracovníci,
sami zvážte, komu dáte svoj hlas. 

Váš preferovaný kandidát by mal 
byť osobnosťou, ktorá sa môže stať 
platným členom silného tímu do-
zornej rady a môže sa zapojiť do 
systému kontroly. Mal by to byť člo-
vek, ktorého si vážite a ktorému dô-
verujete. Nemusí to byť inžinier, ani 
doktor, môže to byť frézar, murár či 
zoraďovač. Mal by mať však  jasno 
v hlave a vedieť sa v zložitých situ-
áciách správne orientovať vlastným 
rozumom.

Vami zvolený kandidát bude mu-
sieť byť ako člen dozornej rady v 
každej konkrétnej situácii komfort-
ný v tom, že akceptuje, že nechce 
sklamať vaše želania a názory a 
pritom má zodpovednosť zachovať 
slušnosť, korektnosť, spravodlivosť 
a vysokú profesionalitu výkonu fun-
kcie. 

Všetci bez rozdielu sme totiž spolu 
v jednom pevnom zväzku! Sme za-
mestnancami ŽP a.s., sme členmi 

jedného veľkého kolektívu, ktorý 
spolu vytvára veľké neskutočné die-
lo veľa rokov po sebe. Spoločným 
výsledkom, ktorý tvoria dennoden-
ne robotníci, technici, obchodníci, 
kvalitári, technológovia, zásobova-
či, ekonómovia, právnici a ďalší..., 
je globálny imidž firmy, vďaka kto-
rému je naša spoločnosť významná 
na európskom i svetovom trhu. 

V podstate sme malá dedinská 
fabrička, ktorá nás všetkých, vďa-
ka našej práci živí. Nás i naše rodi-
ny. Na trhu sme však vnímaní ako 
veľká, úspešná firma. Vďaka vám 
všetkým. Chcem, aby ste vedeli, že 
ste úspešní vo svete a svet vás ak-
ceptuje.

Možno sa to mnohým z nás ani 
nezdá, ale naozaj, verte mi, Žele-
ziarne Podbrezová a.s. sú význam-
nou európskou firmou, ktorá je 
akceptovaná na svetových trhoch. 
Toto môže o sebe prehlásiť málo 
slovenských firiem, ale my môžeme 
vďaka vám všetkým. 

Čím to je, že Železiarne Podbrezo-
vá boli, sú a budú aj v budúcnosti? 
Aj napriek  skľúčenej a neistej eko-
nomickej situácii si držia svoje mies-
to na trhoch? Predovšetkým tým, 
že podbrezovské železiarne mali v 
každom dejinnom období, časmi 
Márie Terézie počnúc, až dodnes, 
vždy neskutočné šťastie na múdry, 
predvídavý a pokrokový vrcholový 
manažment a mali aj šťastie na ľudí. 
V  železiarňach totiž vždy pracovali 
tí najlepší z regiónu. Um a zručnosť 
ľudí bola vždy oprávnenou pýchou 
podbrezovských železiarní. Ani 
dnes tomu nie je inak. Zručnosť, ve-
domosti a poznatky, ktoré sú vo vás, 
sú najväčším bohatstvom fabriky. A 
toho si je vedomé predstavenstvo 
aj dozorná rada. Vzťah zamestnan-
ca k spoločnosti je fenomén. Mô-
žete ho vyjadriť svojou účasťou vo 
voľbách do Dozornej rady ŽP a.s.

S úctou,

Ing. Ján Banas, 
predseda Dozornej rady ŽP a.s.
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Volebný poriadok
pre voľby a odvolanie člena Dozornej rady 

spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., 
volených zamestnancami spoločnosti

Článok I.
Základné ustanovenia

1. V súlade s ustanovením  § 200 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších zmien a doplnkov a 
článkom XII. platných Stanov spoločnos-
ti Železiarne Podbrezová a.s. sa týmto 
volebným poriadkom pripraveným a 
schváleným Základnou organizáciou 
Odborového zväzu KOVO pri obchodnej 
spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. 
riadi priebeh konania volieb a odvola-
nia členov dozornej rady volených za-
mestnancami spoločnosti. Voľby členov 
dozornej rady volených zamestnancami 
organizuje predstavenstvo v spolupráci 
so Základnou organizáciou Odborového 
zväzu KOVO.
2. Dozorná rada spoločnosti má v čase 
vydania tohto volebného poriadku de-
sať členov, z ktorých sedem členov volí 
a odvoláva valné zhromaždenie spoloč-
nosti a troch členov volia a odvolávajú 
zamestnanci spoločnosti.

Článok II.
aktívne a pasívne volebné právo

1. Právo voliť a odvolať členov dozornej 
rady majú zamestnanci, ktorí sú ku dňu 
volieb v hlavnom pracovnom pomere v 
akciovej spoločnosti.
2. Členom dozornej rady môže byť len 
fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Člen 
dozornej rady nesmie byť zároveň čle-
nom predstavenstva, prokuristom alebo 
osobou oprávnenou podľa zápisu v ob-
chodnom registri konať v mene spoloč-
nosti.
3. Návrh na voľbu alebo odvolanie čle-
nov dozornej rady volených zamestnan-
cami spoločnosti je oprávnená podať 
predstavenstvu odborová organizácia 
alebo spoločne aspoň 10 % oprávne-
ných voličov. 
4. Pri odvolaní sa postupuje podľa rov-
nakých princípov tohto volebného po-
riadku ako pri voľbe.
5. Podmienkou uvedenia kandidáta na 
hlasovacom lístku je jeho písomný sú-
hlas s jeho kandidatúrou na člena dozor-
nej rady. Kandidát sa môže vzdať svojej 
kandidatúry 1 deň pred konaním volieb, 
a to písomne do rúk predsedu Ústrednej 
volebnej komisie. Vyhlásenie o vzdaní sa 
kandidatúry nemožno vziať späť. 

Článok III.
Volebné komisie

1. Voľby riadi Ústredná (centrálna) vo-
lebná komisia zložená z troch členov a 
to:
• 1 zástupcu spoločnosti,
• 1 zástupcu odborovej organizácie,
• 1 zástupcu zamestnancov – nečlenov 
odborovej organizácie.
Zo svojho stredu si volí predsedu, ktorý 
vystupuje v jej mene. 
Členom volebnej komisie nemôže byť 
kandidát do dozornej rady volený za-
mestnancami.
Ústredná volebná komisia zabezpečí 
zhotovenie hlasovacích lístkov (Príloha 
č. 3) a volebných protokolov (Príloha č. 
4) a ich doručenie prevádzkovým voleb-
ným komisiám.
Ústredná volebná komisia rozhoduje v 
sporných prípadoch o platnosti hlasova-
cieho lístka.
Ústredná volebná komisia na základe 
volebných protokolov predložených 
prevádzkovými volebnými komisiami 
spočíta hlasy a vyhodnotí výsledky vo-
lieb. Vypracuje „Záverečný protokol“ o 
výsledkoch volieb členov dozornej rady 
volených zamestnancami (Príloha č. 5) a 
oboznámi s nimi zvolených kandidátov a 
oprávnených voličov.
2. Voľby sa uskutočňujú prostredníc-
tvom organizačnej štruktúry Základnej 
organizácie OZ KOVO Železiarní Pod-
brezová a.s. t.j. v 13 volebných celkoch/
dielenských výboroch organizovaných v 
ŽP a.s., ktoré sú riadené prevádzkovými 

volebnými komisiami, zloženými z:
• 1 zástupcu DV OZ KOVO,
• 1 zástupcu vedenia prevádzky,
• 1 zástupcu zamestnancov – nečlenov 
odborovej organizácie.
Zo svojho stredu si volí predsedu, ktorý 
riadi jej činnosť.
Prevádzková volebná komisia dohliada 
na priebeh volieb v jednotlivých voleb-
ných celkoch a po uskutočnení volieb 
sčítava hlasy voličov a spisuje volebný 
protokol, ktorý odovzdá bezodkladne  
spolu s  hlasovacími lístkami voličov 
Ústrednej volebnej komisii.
Prevádzková volebná komisia pri sčítaní 
hlasov osobitne  uloží do obálok oso-
bitne platné hlasovacie lístky, osobitne 
neplatné hlasovacie lístky a osobitne 
nepoužité hlasovanie lístky. 

Článok IV.
Hlasovacie lístky

1. Vyhotovenie hlasovacích lístkov a 
ich doručenie prevádzkovým volebným 
komisiám zabezpečí Ústredná volebná 
komisia.
2. Na hlasovacom lístku sú uvedení kan-
didáti navrhnutí odborovou organizáci-
ou a kandidáti navrhnutí oprávnenými 
voličmi.
3. Neplatný je hlasovací lístok, ktorý:
a) nie je na pôvodnom tlačive, alebo
b) volič neoznačil zakrúžkovaním žiad-
neho kandidáta, 
c) volič označil zakrúžkovaním viacerých 
kandidátov.
4. Pre platnosť hlasovacieho lístka sa 
vyžaduje označenie jedného kandidáta 
zakrúžkovaním.
5. Na hlasovacie lístky upravené inak 
ako predpísaným spôsobom (zakrúžko-
vaním kandidáta), sa neprihliada.
6. V sporných prípadoch o platnosti 
hlasovacieho lístka rozhoduje Ústredná 
volebná komisia.

Článok V.
Hlasovanie

1. Dátum uskutočnenia volieb určí 
Ústredná volebná komisia po dohode 
so zástupcami spoločnosti a zástupcami 
zamestnancov.
2. Voľby sa konajú tajným hlasovaním.
3. Zamestnanec (volič)  hlasuje osobne 
a tajne tak, že na hlasovacom lístku, 
ktorý obdrží od prevádzkovej volebnej 
komisie, zakrúžkovaním označí jedného 
kandidáta.

Článok VI.
Výsledky volieb

1. Na platnosť voľby alebo odvolania 
členov dozornej rady volených zamest-
nancami spoločnosti sa vyžaduje, aby 
bolo tajné a aby sa volieb zúčastnila as-
poň polovica oprávnených voličov.
2. Členom dozornej rady sa stane 
kandidát, ktorý získal najväčší počet 
hlasov.  
3. V prípade zhodného počtu hlasov 
kandidátov sa musia voľby opakovať. 
Hlasuje sa pritom už len za jedného z 
dvoch kandidátov so zhodným počtom 
hlasov.
4. Po spočítaní hlasov a vyhotovení 
„Záverečného protokolu“ o výsledkoch 
volieb členov dozornej rady volených 
zamestnancami oboznámi Ústredná 
volebná komisia s výsledkami volieb 
zvolených kandidátov a oprávnených 
voličov.
5. Funkčné obdobie člena dozornej rady 
je päťročné. Končí sa: 
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odvolaním z funkcie zamestnancami 
spoločnosti, 
c) odstúpením z funkcie,
d) úmrtím.
6. Člen dozornej rady môže zo svojej 
funkcie odstúpiť. Je však povinný to pí-
somne oznámiť dozornej rade. Vzdanie 
sa funkcie je účinné dňom vyhlásenia 
výsledkov volieb nového člena dozornej 
rady voleného zamestnancami. 

Voľby člena 
Dozornej rady ŽP a.s.

sa začnú 16. novembra o 6. hodine 
a skončia 20. novembra o 12. hodine

Ján CIPCIaR – kandidát navrhnutý odborovou organizáciou 
Narodený: 13. októbra 1972
Bytom: Brezno, Fraňa Kráľa 1224/4
Rodinný stav: ženatý
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: SOU hutnícke, Podbrezová, študij-
ný odbor elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení, 
rok ukončenia školy 1992.
Priebeh zamestnania v ŽP a.s.: V decembri 1990 nastúpil do ŽP a.s. 
ako elektromechanik do prevádzkarne údržba, kde pracoval až do 
nástupu na základnú vojenskú službu v októbri 1992. Po jej ukonče-
ní, v októbri 1993, pracoval ako  elektromontér v prevádzkarni elek-
troservis.  Od novembra roku 1997 do februára 1998 bol dočasne 
poverený výkonom funkcie majstra elektrodielne v novom závode, 

od marca 1998 už pracoval ako majster a túto pozíciu v rámci elektroúdržby vykonáva až do-
dnes. Úspešne pôsobí ako odborový funkcionár a aktívne sa zapája do odborovej činnosti, čo 
viedlo aj k jeho nominácii za kandidáta na člena Dozornej rady ŽP a.s.

Ing. Peter KoHÚT – kandidát navrhnutý oprávnenými voličmi 
Narodený: 17. júna 1977
Bytom: Brezno, Krčulova 1205/32
Rodinný stav: ženatý
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Slovenská technická univerzita, 
Materiálovotechnologická fakulta Trnava, študijný odbor aplikovaná 
informatika a automatizácia v priemysle, rok ukončenia 2000.
Priebeh zamestnania v ŽP a.s.: Do ŽP a.s. nastúpil v júli 2006 na 
robotnícku pozíciu zoraďovač valcov, ťahač rúr do prevádzkarne ťa-
háreň rúr. Už od októbra 2006 pracuje ako systémovo-prevádzkový 
zamestnanec informačných systémov pre prevádzkareň ťaháreň rúr 
a v prípade potreby aj ako robotník na pozíciách kontrolný robotník 
na rošte II. a zoraďovač valcov. 

Menovaný má výborné odborné znalosti a schopnosť komunikácie s ľuďmi na všetkých 
úrovniach, čo je pri jeho práci veľmi potrebné. Preto mu ani práca s ľuďmi nie je cudzia a 
je vždy ochotný svojim kolegom, pracovníkom prevádzkarne a podniku pomôcť a poradiť s 
akýmkoľvek problémom.  K prideleným úlohám, či už v rámci prevádzkarne alebo v rámci 
celého podniku, sa stavia zodpovedne a s vážnosťou.  Jeho zanietenosť k práci je vidieť nie-
len počas pracovného času, ale i v čase osobného voľna, kedy je ochotný pomôcť a poradiť, 
prípadne prísť na pracovisko, aby sa popasoval s problémom. Svoje nadobudnuté znalosti 
a zručnosti v oblasti informačných technológií aktívne využíva pri plnení rôznych projektov, 
ktoré v konečnom dôsledku prispievajú k skvalitneniu práce a rozvoju našej spoločnosti. Je 
zodpovedný, cieľavedomý, dokáže niesť zodpovednosť za rozhodnutia a hájiť záujmy Žele-
ziarní Podbrezová a.s., čo viedlo k jeho navrhnutiu na kandidatúru do Dozornej rady ŽP a.s.

Ing. Pavol MaŤaŠ –  kandidát navrhnutý oprávnenými voličmi 
Narodený: 3. novembra 1968
Bytom: Brezno, Malinovského 1112/26
Rodinný stav: ženatý
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Technická univerzita Košice, Stroj-
nícka fakulta, študijný odbor strojárska technológia, rok ukončenia 
1992.
Priebeh zamestnania v ŽP a.s.: Menovaný nastúpil v septembri 1992 
ako robotník do prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr. Od 1. ok-
tóbra 1993 do 5. apríla 1994 pracoval ako technológ, potom nastúpil 
na základnú vojenskú službu. Po návrate, v marci 1995, zastával po-
zíciu samostatný technológ vo valcovni bezšvíkových rúr až do konca 
roka 1999, kedy prešiel na pozíciu špecialista - technológ tejto pre-

vádzkarne. Ako technológ tu pracuje až do súčasnosti. Okrem toho v prípade potreby je schop-
ný vypomáhať aj v robotníckych profesiách, konkrétne v profesiách kontrolór povrchu rúr a 
zoraďovač kalibračných rád v  prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr. Je iniciatívny a tvorivý, 
spolupracoval na všetkých projektoch súvisiacich s modernizáciou valcovne bezšvíkových rúr.
Je komunikatívny a ochotný pomáhať, zapája sa a spolupracuje nielen v rámci prevádzkarne, 
ale aj s inými prevádzkarňami a odbormi, navrhuje projekty, ktoré zlepšujú kvalitu práce v 
prevádzkarni, je systematický a cieľavedomý, so zameraním na záujmy firmy. Na základe pra-
covného a osobnostného hodnotenia bol navrhnutý za kandidáta do Dozornej rady ŽP a.s..

Ing. Miroslav VRaBeC –  kandidát navrhnutý odborovou organizáciou 
Narodený:  27. decembra 1970
Bytom: Lom nad Rimavicou, Drábsko 68
Rodinný stav: ženatý
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Technická univerzita Košice, Hut-
nícka fakulta, študijný odbor hutníctvo železa a ocele, rok ukončenia 
2010.
Priebeh zamestnania v ŽP a.s.: Do ŽP a.s. nastúpil 22. augusta 1989  
ako delič rúr prevádzkarne ťaháreň rúr 2 a pracoval na tejto pozícii až 
do nástupu na základnú vojenskú službu v januári 1992. Od júna 1992 
pracoval ako rovnač – odhraňovač rúr prevádzkarne ťaháreň rúr 2 do 
konca roka 1999, od roku 2000 ako predák prevádzkarne ťaháreň rúr 
2, od 1. septembra 2002 ako majster ťahacích stolíc a žíhacích pecí, 

ťahač - predák prevádzkarne ťaháreň rúr 2. V týchto profesiách, a tiež ako majster dispečer 
prevádzkarne ťaháreň rúr, pracoval až do roku 2011, kedy prestúpil do odboru bezpečnosti a 
životného prostredia, kde pracoval ako autorizovaný bezpečnostný technik. 28. októbra 2020 
bol zvolený do funkcie predsedu ZO OZ KOVO ŽP a.s., čím vyústila jeho dlhoročná aktívna práca 
v dielenskom výbore. Prešiel od robotníckych až po riadiace pozície a jeho dobrý prehľad o 
fabrike, práca s ľuďmi, dobrá schopnosť komunikácie na všetkých úrovniach, vzťah k napĺňaniu 
sociálneho programu a aktívny záujem o napredovanie firmy ho predurčujú na kandidáta do 
Dozornej rady ŽP a.s. 
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Na trhu s oblúkmi sme ani v tomto roku výrazný
 pokles nepocítili

Prvé „kolienka“ boli vyrábané už pred polstoročím v bývalej valcovni rúr 

Ing. Martin Sladký, MBa

od momentu, keď v Podbrezovej 
pribudol do výroby sortiment - 
rúrové navarovacie oblúky, uply-
nulo už päťdesiat rokov.  Z archív-
nych prameňov sme sa dočítali, 
že začiatok ich výroby sa spájal s 
priestormi bývalej valcovne rúr 
v starom závode. V tom čase sa 
vyrábali navarovacie oblúky od 
priemeru 32 do 102 
milimetrov tzv. ham-
burgským spôsobom 
pretlačovaním rúro-
vých úpichov za sú-
časného ohrevu v peci 
cez ohýbací tŕň (faj-
ku). Vstupným mate-
riálom boli rúry dová-
žané z VTZ Chomutov. 

V rámci výstavby no-
vého závodu boli stroj-
né zariadenia postup-
ne v rokoch 1979 – 80 
premiestnené do súčasných pries-
torov prevádzkarne ťaháreň rúr a 
samotná výroba sa začala 14. no-
vembra 1980. Okrem pôvodného 
zariadenia bola nainštalovaná ďal-
šia tlačná linka pre výrobu oblúkov 
od priemeru 76,1 do 108 milimet-
rov. V tom období začala stredisku 
dodávať vstupný materiál už naša 
valcovňa bezšvíkových rúr.

oslovili sme vedúceho prevádz-
karne ťaháreň rúr, ktorej je stre-

disko súčasťou, Ing. Jozefa Michá-
lika a požiadali o rozhovor: 
odvtedy, ako bola spustená výro-
ba navarovacích oblúkov v novom 
závode, v stredisku oblúkareň, 
už uplynulo štyridsať rokov. Za 
uvedené obdobie sa nepochybne 
toho veľa zmenilo. Môžete nám 
priblížiť významnejšie moderni-
začné kroky smerujúce k skvalit-
ňovaniu vyrábanej produkcie? 

- Prvou veľmi významnou inves-
tičnou akciou bola po presťahova-

ní oblúkarne na nový 
závod rekonštrukcia 
ohrievacích pecí tlač-
ných liniek, ktoré boli 
dovtedy vykurované 
mazutom, za ohrev 
zemným plynom. Po-
čas týchto rokov boli 
namontované aj pev-
né priemyselné robo-
ty. Pamätníci vedia, 
že sa volali ROMAN a 
KAROL, podľa zamest-
nancov technického 

rozvoja. Z dôvodu, v tom čase ne-
spoľahlivej elektroniky, boli neskôr 
vyradené z prevádzky. Jeden robot 
ukladal ešte horúce vytlačené ob-
lúky do zápustky kalibrovacieho 
lisu, druhý do upínačov karuselo-
vej píly č. 3.

V rámci potreby skvalitňovania a 
rozširovania sortimentu boli v roku 
1991 namontované odhraňovacie 
stroje ORT, ktoré boli vyvinuté a 
vyrobené u nás v strojárenskej vý-
robe. Vzhľadom na to, že zákazní-

ci mali záujem o široký sortiment 
oblúkov a chceli mať možnosť 
objednať ich od jedného výrobcu, 
bolo potrebné sortiment postupne 
rozširovať. Najekonomickejším va-
riantom bola úprava tlačných liniek 
a deliacich zariadení. 

V tomto období sa už oblúky 
postupne prestali expedovať v 
kovových paletách, ale začali sme 
ich baliť do kartónových krabíc z 
trojvrstvovej lepenky. 

Z dôvodu potreby zvyšovania 
kvality a znižovania predváhy sa 
do technologického toku zaradili 
sústruhy na zarovnávanie čiel ob-
lúkov.

V roku 2000 bola uskutočnená 
rekonštrukcia hydraulického lisu a 
začala výroba koncentrických na-
varovacích redukcií. Celá technoló-
gia vrátane konštrukčných návrhov 
tvarov lisovacích nástrojov, ako aj 
návrhov materiálov a mazadiel, 
bola riešená našimi inžiniermi z ná-
strojárne, ŽP VVC a z ťahárne rúr.  

V roku 2002 boli zabudované vy-
sokovýkonné píly na delenie úpi-
chov VA – II a MAC 155 a v roku  
2010 otryskávacie zariadenie na 
oblúky a redukcie.

Medzi posledné najvýznamnej-
šie investície môžeme zaradiť vý-
menu už spomínaného plynového 
ohrevu, teraz však za elektrický in-
dukčný ohrev, ktorý bol zakúpený 
na tlačnú linku č. 1 a č. 2  a výraz-
ne pomohol zvýšiť kvalitu a znížiť 
technologicky nutnú predváhu pri 
výrobe oblúkov.

Koľko rozmerov navarovacích ob-
lúkov vyrábate dnes?

- V súčasnej dobe vyrábame v 
oblúkarni dvadsaťtri štandardných  
rozmerov 3D oblúkov a tridsaťpäť 
hrubostenných 3D oblúkov. Všet-
ky ponúkame v 180°, 90°, ale aj 
45° prevedení. Oblúky vyrábame 
od priemeru 21,3x2 do priemeru 
168,3x4,5, podľa noriem EN 10253 
– 1, EN 10253 -2; DIN 2605 ASME B 
16.9. Redukcií vyrábame tridsaťdva 
rozmerov, od priemeru 26,9/21,3 
až po 114,3/60,3.

aká je podľa vás budúcnosť tohto 
sortimentu?

- Na trhu s oblúkmi sme ani v 
tomto roku výrazne nepocítili po-

kles. Znamená to, že záujem o naše 
výrobky neutícha, avšak napriek 
neustálej snahe o znižovanie výrob-
ných nákladov, stredisko oblúkareň 
balansuje okolo hranice zisku.   

Vaše želanie na záver?
- V súčasnosti máme rozpracované 

projekty týkajúce sa modernizácie 
oblúkarne, napríklad automatické 
kalibrovanie oblúkov s manipuláci-
ou s robotmi na karuseli č. 1 a č. 2 
a deliace centrum, ktoré by vyko-
návalo operácie delenia oblúkov, 
zarovnávanie čiel, odhraňovanie a 
meranie oblúkov. Mojím želaním 
je, aby sa situácia zastabilizovala 
tak, aby sme mohli modernizačné 
projekty v stredisku oblúkareň aj 
naďalej realizovať.

Delenie oblúkov na karuselovej píle objektívom A.Nociarovej

o. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Cez letné prázdniny prebiehali 
stavebné práce na rekonštrukcii 
budovy zváračskej školy v starom 
závode, na Planieri. objekt zvá-
račskej školy v súčasnosti patrí 
odboru riadenia a zabezpečenia 
kvality (Gork). Stavba bola pô-
vodne projektovaná ako kompre-
sorová stanica, neskôr slúžila ako 
kompenzácia vyšších harmonic-
kých prúdov pre prevádzkareň 
oceliareň. od roku 2001 je objekt 
využívaný ako zváračská škola.

Zámerom rozhodnutia vedenia ŽP 
a.s. pre rekonštrukciu bolo zlepšiť 
sociálne a energetické podmienky 
a obnoviť poškodené konštrukč-
né prvky, ktoré boli zubom času 
zvetrané a vyžadovali si ošetrenie, 
konzerváciu, niekde až výmenu. 
Proces rekonštrukcie zabezpečoval 
odbor technického a investičného 
rozvoja (Ttir). Začiatkom roka bol 

Rekonštrukcia budovy zváračskej školy

Máme modernú školu 
s obnovenou technikou

vypracovaný projekt pre rekon-
štrukciu budovy, následne bolo 
zabezpečené stavebné povolenie a 
po výbere zhotoviteľa a začatí stav-
by bolo až po kolaudáciu odborne 
vedené uskutočňovanie stavby. Po 
dokončení všetkých prác prebehlo 
kolaudačné konanie s miestnym 
zisťovaním a k 15. októbru 2020 
nadobudlo právoplatnosť vydané 
kolaudačné rozhodnutie, ktoré po-
voľuje užívanie stavby ako priemy-
selnej budovy.

Stavebnými úpravami sa ne-
zmenil konštrukčný systém ani 
tvarové riešenie objektu. Nakoľko 
jestvujúca obvodová konštrukcia 
nespĺňala súčasné tepelnotech-
nické nároky, pri rekonštrukcii 
steny a nová strecha objektu boli 
zateplené. Pričom boli vymenené 
aj nové okenné výplne v otvoroch 
a inštalovaná nová brána s elek-
trickým pohonom. V budove bola 
sčasti zrealizovaná zmena dispo-

zície: dobudovanie niektorých 
priečok, zmeny dverí, nahradenie 
sklobetónu a zníženie podhľadov. 
Realizované boli nové dlažby a 
podlahy, obklady, nátery a maľby. 
Bola vybudovaná nová prípojka 
kúrenia. Popri ústrednom kúrení 
boli vykonané práce aj v profe-
siách zdravotechnika, vzducho-
technika a elektro.

V rámci nového technického vy-
bavenia bol pri rekonštrukcii zakú-
pený zvárací trenažér, zvárací stroj 
pre zváranie netaviacou sa elek-
tródou v ochrannej atmosfére, re-
zací stroj na plazmu a kancelársky 
nábytok.

Vzhľadom na to, že príprava a re-
alizácia rekonštrukcie boli vykoná-
vané počas beztak náročného ob-
dobia opatrení proti šíreniu COVID 
pandémie, ďakujeme všetkým zú-
častneným zo Železiarní Podbrezo-
vá a.s. a zhotoviteľovi Sunik s.r.o. 
za zvýšené úsilie a dobrý výsledok.

zváračského robotníka – rezača (tzv. 
paličský preukaz). Pre udržiavanie 
platnosti zváračských preukazov a 
preukazov zváračských robotníkov – 
rezačov, je potrebné, aby ich držite-
lia absolvovali v pravidelných inter-
valoch nielen zdravotnú prehliadku 
u lekára, ale aj periodické preskúša-
nie z legislatívy pre zváranie. Preto 
okrem základných kurzov, zváračská 
škola ponúka na mesačnej báze aj 
potrebné periodické preskúšania. V 
roku 2021 už nebudú vydávané zvá-
račské preukazy v takej forme ako 
ich poznáme dnes, preukazy budú 
nahradené Identifikačnými kartami 
s QR kódom. Po načítaní QR kódu 
príslušnou aplikáciou, alebo po za-
daní prihlasovacieho mena a hesla 
do databázy wpm.sk, si vie držiteľ 
identifikačnej karty, ako aj jeho 
zamestnávateľ, veľmi jednoducho 
skontrolovať dosiahnutú kvalifiká-
ciu vo zváraní. Takisto po načítaní 

QR kódu alebo po prihlásení do da-
tabázy wpm.sk, je možné skontro-
lovať aj platnosť oprávnenia, doke-
dy môže držiteľ identifikačnej karty 
zvárať alebo vykonávať zváračské 
práce, čiže, kedy najneskôr opäť 
musí zvárač absolvovať periodické 
preskúšanie z legislatívy pre zvára-
nie. Zváračská škola je na chystanú 
zmenu v roku 2021 pripravená a už 
teraz sa automaticky postará o vy-
danie Identifikačnej karty všetkým 
zamestnancom Železiarní Podbre-
zová a.s., ktorí absolvujú periodické 
preskúšanie a doposiaľ im nebola 
vydaná identifikačná karta.
   Rekonštrukcia zváračskej ško-
ly bola zameraná na energetickú 
úspornosť budovy a obnova zvá-
racej techniky bola zameraná na 
úsporu materiálu a úsporu elektric-
kej energie. Ako vedúci zváračskej 
školy som veľmi rád, že bola zrea-
lizovaná táto investícia a dokonca 
aj v tomto roku, ktorý je poznačený 
mnohými obmedzeniami.

V zváračskej škole pri výučbe pomáha novozakúpený trenažér.     Foto: I. Kardhordová

Fasáda zrekonštruovanej zváračskej školy objektívom I. Kardhordovej
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Dobrá karikatúra vždy navodzuje 
v novinách chuť na čítanie. Priná-
ša správnu atmosféru, aj náladu. 
odborník v tejto oblasti konštato-
val, že „dobrá karikatúra je istým 
spôsobom psychologická štúdia 
nastavená tak, aby rozosmiala, ale 
zároveň skryla aj slzy ľútosti. Ne-
mala by sa však vysmievať.“ 

V časopise českých karikaturistov 
e-GAG sme sa dočítali: „Česko a 
Slovensko nehýri aktívnymi bojov-
níkmi na medzinárodnom súťaž-
nom poli“, neznamená to však, že 
na území bývalého Československa 
niet kvalitných autorov. Za jedné-
ho z dvoch „skutočne výtvarných“ 
označili Iva Chadžieva z Podbrezo-
vej. Následne sme sa dočítali, že 
v októbri sprístupnili v Hlohovci 
výstavu najlepších prác trináste-
ho ročníka medzinárodnej súťaže 
kresleného humoru Fraštacký tŕň. 
Pre tento ročník bienále kreslené-
ho humoru vyhlásili tému: „Les“. 
Tristodeväťdesiatšesť prác do Hlo-
hovca zaslalo osemdesiattri auto-
rov z dvadsiatich piatich krajín celé-
ho sveta, okrem iných z Bieloruska, 
Čiernej Hory, Fínska, Indie, Indo-
nézie, Izraela, Mjanmarska, Spoje-
ných arabských emirátov, Sýrie či 
Turecka, Česka, Slovenska, aj Číny. 
Porota sa rozhodla prvé miesto 
udeliť Pavlovi Rychraříkovi z Kralup 
nad Vltavou, druhé miesto získal 

Ivo Chadžiev z Podbre-
zovej a tretia cena po-
putovala do Izraela k 
Ilya Katzovi z Haify. Vo 
svojich prácach autori 
nakreslili posolstvá o 
požiaroch v amazon-
ských lesoch, o vyrúba-
ných lesoch, plastovom 
odpade, ktorý lesy za-
moruje, a mnohé ďalšie 
témy, ktoré mali v sebe 
humor a satiru, často 
však skryté za vyrone-
nou slzou ľútosti.  

Mgr. Ivo Chadžiev je 
náš. Pracuje dlhé roky 
v oceliarni a tak sme ho 
požiadali  o rozhovor:
Čo pre vás karikatúra 
znamená?

- Karikatúra, resp. 
kreslený humor u väč-
šiny laickej verejnosti 
evokuje akési „kome-
diantstvo“ dehone-
stujúce vážne umenie, málokto 
však vie, že karikatúra siaha až do 
stredoveku – osobne som videl 
reprodukcie karikatúr samotného 
Michelangela Buonarottiho, ktorý 
sa tým určite rád bavil, takže kari-
katúra pre mňa znamená svojský 
druh umeleckého štýlu.

Kedy ste prišli na to, že toto je to, 
čo vás baví?  Máte aj svoj vzor? 

- Už v rannom detstve mi učaro-
vali humorné obrázky 
vtedajšieho veľmi kvalit-
ného satirického perio-
dika Roháč. Dokázal som 
dlhý čas pozerať na kres-
lené príbehy vynikajúcich 
autorov. Za najlepšieho 
karikaturistu vôbec po-
važujem Alana Lesyka a 
počas vysokoškolského 
štúdia som od pedagógov 
neraz počul, že som ním 
ovplyvnený. Samozrejme, 
že som sa snažil jeho po-
stavičky v detstve napo-
dobniť. 

Postupne ste sa vypraco-
vali medzi popredných 
karikaturistov na poli bý-
valého Československa 
a z charakteristiky vašej 
tvorby odborným okom 
vyplýva, že sa rád púšťa-
te do veľkolepých kom-
pozícií a razantnej kres-
by či ťahu (virtuálneho) 
štetca. odkiaľ čerpáte 

Označili ho za jedného z dvoch 
„skutočne výtvarných“

o. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Žijú medzi nami

Druhé miesto v Hlohovci

I. Chadžiev pri tvorbe

organizačné normy

Smernica S-016/2020
revízia 1, zmena 0

Cezhraničná spolupráca pri vysielaní 
zamestnancov na výkon prác pri posky-
tovaní služieb

Pokyn Po-005/2020
revízia 0, zmena I

Evidovanie a nahlasovanie bezpečnos-
tných incidentov

Individuálne riadiace akty predsedu 
Predstavenstva  ŽP a.s. týkajúce sa  dcérskych 
spoločností/vybraných spoločností ŽP Group 

Rozhodnutie  č. 13/2020

Postup pri preberaní zásielok z elektro-
nických schránok dcérskych spoločnos-
tí, ich evidencii a odosielaní zásielok z 
dcérskych spoločností prostredníctvom 
podateľne/výpravne ŽP a.s.

Rozhodnutie  č. 14/2020
Mimoriadna inventarizácia pohľadávok 
a záväzkov, nákladov a výnosov spoloč-
nosti ŽP a.s. voči jej dcérskym spoloč-
nostiam  k 30. 09. 2020

Rozhodnutie  č. 16/2020 Prevencia pred šírením nového korona-
vírusu COVID-19

Rozhodnutie  č. 17/2020 Registrácia osobných údajov osôb vstu-
pujúcich do prevádzkových priestorov

Individuálne riadiace a informačné akty 
generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnutie  č. 27/2020 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. na 
november 2020

Príkaz č.  č. 16/2020 Vypracovanie vykonávacieho plánu na 
rok 2021

Príkaz č.  č. 17/2020
Mimoriadna inventarizácia pohľadá-
vok a záväzkov, nákladov a výnosov 
spoločnosti ŽP a.s. voči jej dcérskym 
spoločnostiam k 30. 09. 2020

Príkaz č.  č. 18/2020 Prevencia pred šírením nového koro-
navírusu COVID-19

Príkaz č.  č. 19/2020
Registrácia osobných údajov osôb 
vstupujúcich do prevádzkových pries-
torov

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné 
akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a 
všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – 
úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na 
adrese:  

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm 

Právny odbor – referát organizácie
 a vnútornej legislatívy

INFORMUJE

Ing. Soňa Roštárová, Gp

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

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  
D-05/2020 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a 
organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na 
nižšie uvedenej adrese.

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

námety?
- Uznávaný český kritik svetového 

kresleného humoru Ivan Hanousek 
ma nedávno počastoval takýmto 
prirovnaním. Vychádzal z mojej 
„paródie" (akejsi koláže) na diela 
známych umelcov, ktorú som pre-
tavil na zadanú tému jednej súťaže 
kresleného humoru. Je akousi mo-
jou „povinnosťou vyhrať sa“ s de-
tailmi na prvý pohľad jednoduché-
ho „obrázku“. Počas dvadsaťročnej 
kariéry som prešiel progresom, 
ktorý je viditeľný. Sám nespozná-
vam svoje prvotiny, ak ich niekde 
náhodou uverejnia. Stalo sa mi, že 
som videl moje dva kreslené vtipy 
vedľa seba, rozdiel ich vzniku bol 
zhruba pätnásť rokov. Na začiatku 
mi trvala „výroba“ vtipu asi pol ho-
diny, dnes sú to aj tri dni. A odkiaľ 
čerpám námety? Keď ma niečo na-
padne hneď, je jasné, že to napad-
ne každého. Takže musím selekto-
vať a trošku si to „skomplikovať“. 
Potom mi ľudia dávajú otázky, že čo 
som tým myslel, keďže na domácej 
a zahraničnej scéne sú preferované 
práce „bez slov“.

Máte za sebou množstvo ocenení, 
aké sú vaše méty do budúcnosti?

- Nemám žiadne méty, ak sa mi 
páči zadanie nejakej súťaže, tak sa 
jej zúčastním. Vyberám si, lebo aj 
tak by som všetky nedokázal sti-
hnúť. Okrem kresleného humoru 
sa venujem aj kresleniu karikatúr 
podľa zadania, resp. portrétov ľudí, 
alebo ich domácich miláčikov. Ve-
nujem sa aj abstraktnej maľbe. 

Napriek všetkému sme s našimi partnerskými
školami stále v kontakte 

Vďaka programu erasmus+, fi-
nancovaného s podporou európ-
skej únie, každoročne vycestujú 
do cudziny tisícky slovenských 
študentov. Naša škola nie je vý-
nimkou.

Počas pobytov študenti spozná-
vajú nielen nové krajiny, kultúry 
či zaujímavých ľudí, ale zlepšujú 
si i svoje jazykové znalosti. Pod-
brezovskí gymnazisti už navštívili 
Poľsko, Nemecko, Lotyšsko či Cyp-
rus a neraz hostili aj spolužiakov 
z iných krajín. Preto nás zaujíma-
lo, ako projekt Erasmus+ funguje 

počas tejto „výnimočnej situácie“. 
Opýtali sme sa Mgr. Kataríny Taj-
bošovej, jednej z koordinátoriek 
projektu Erasmus+:

Na konci minulého školského 
roka boli ukončené projekty eras-
mus+ s názvom „efektívne uče-
nie, lepšia budúcnosť“ a „Les 3.0 
– naše prírodné dedičstvo“. Prip-
ravujú sa na škole nové projekty? 
 - V auguste 2020 sme ukončili 
obidva Erasmus+ projekty v na-
šej škole. Bohužiaľ z dôvodu pan-
démie Covid-19 nebolo možné 
zrealizovať všetky aktivity, ktoré 
boli naplánované. Išlo o medzi-
národnú mobilitu žiakov u nás 

na Slovensku z projektu „Les 3.0 
– naše prírodné dedičstvo“. Náš 
projektový tím pripravil bohatý a 
plnohodnotný program na tému 
„turizmus“, ktorým sme chceli za-
hraničným partnerom ukázať krá-
su našej krajiny, zavŕšiť internaci-
onálnu spoluprácu a poďakovať sa 
všetkým zúčastneným a zapoje-
ným do tohto projektu. Nestráca-
me však nádej a veríme, že sa nám 
to v budúcnosti podarí zrealizovať 
v rámci iných projektov.  

Projekt „Efektívne učenie – lep-
šia budúcnosť“ sme pôvodne mali 
ukončiť stretnutím hlavných koor-
dinátorov taktiež u nás v Podbre-
zovej. Nakoniec sme stretnutie 

z dôvodu bezpečnosti všetkých 
zúčastnených uskutočnili online. 
Priebeh jednotlivých zahranič-
ných mobilít, aktivít a hlavných 
produktov tohto projektu si mô-
žete pozrieť na webovej stránke 
projektu https://effective-educa-
tion-better-future.webnode.sk/ 
a zároveň potrénovať anglický či 
ruský jazyk.  

Pandemické obdobie je náročné 
nielen na Slovensku. Ste s par-
tnerskými školami v kontakte, 
poprípade si odovzdávate svoje 
skúsenosti aj „na diaľku“? 
 - Toto pandemické obdobie je 
veľmi náročné nielen pre nás, 

ale aj pre všetky naše partnerské 
krajiny – Nemecko, Poľsko, Lotyš-
sko, Litva a Cyprus. Napriek tomu 
sme však stále aj „na diaľku“ v 
kontakte, pomáhame si rôznymi 
spôsobmi a odovzdávame si svoje 
skúsenosti. Nakoľko sme si počas 
2 – 3 rokov medzinárodnej spo-
lupráce vybudovali veľmi dobré, 
pracovné, ale aj priateľské vzťahy, 
určite plánujeme aj v budúcnosti 
pokračovať v tejto spoločnej čin-
nosti, a tým vniesť novú „iskru“ 
do výučby nielen cudzích jazykov. 
Pokladáme to totiž za veľký prínos 
či už pre žiakov, učiteľov alebo sa-
motnú školu. Tak nám držte palce! 
My sa už teraz tešíme.

redakcia
noviny@zelpo.sk
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Hlavná turistická sezóna vo Vy-
sokých Tatrách trvá od jari do je-
sene. od 1. novembra až do 14. 
júna je v Tatranskom národnom 
parku uzávera vybraných turistic-
kých chodníkov. V tomto období 
je tatranská príroda najzraniteľ-
nejšia – skoro na jar je obdobie 
hniezdenia a vyvádzania mláďat 
viacerých chránených druhov, v 
jeseni je obdobie kamzíčej ruje a v 
neposlednom rade zimné počasie 
mení aj terén a na mnohých mies-
tach hrozia lavíny. 

Dobrou správou je, že na Sloven-
sku môžete mať túlavé topánky aj 
cez zimu, nakoľko krásne a pomer-
ne dostupné miesta sú v horách aj 
počas zimy. Uzavreté sú najmä vyš-
šie položené chodníky, sedlá a štíty. 
Chodníky vedúce k vysokohorským 
chatám sú otvorené celoročne, s 
výnimkou Chaty pod Rysmi. 

Azda najdôležitejšou vecou po-
čas zimnej turistiky je overenie si 
počasia, najmä aktuálnu sneho-

vú situáciu a výstrahy. Dôležité je 
disponovať aj kvalitnou turistickou 
výbavou a vedieť ju používať – ide 
najmä o palice, turistické mačky, 
poprípade lavínovú výstroj. Nikdy 
nechoďte do neznámeho terénu 
na vlastnú päsť. Ak idete za turisti-
kou a nocujete mimo vášho domo-
va, dobré je zapísať sa do knihy vy-
chádzok a túr, ktorá je v nocľahárni 
k dispozícii, poprípade o svojej 
trase informovať blízkych. Netreba 
zabúdať, že samého seba by sme 
nikdy nemali preceniť a obzvlášť 
zimné túry sa lepšie podnikajú as-
poň vo dvojici.

Kam sa vybrať v zime na túru?
Zimný pobyt v našich horách 

je v tomto období o to viac čaro-
vnejší, pôsobí tajuplne, krehko, 
ale zároveň aj drsne. Mrazivé ti-
cho vznášajúce sa všade navôkol 
si vás isto podmaní. Zimných trás 
je viacero. Začať môžete napríklad 
Mengusovskou dolinou. Tú pozná 
istotne každý milovník vysokohor-
skej turistiky. Tento podmanivý a 
výnimočne fotogenický kút Tatran-

ského národného parku sa tiahne 
od Štrbského Plesa smerom na se-
ver, až k hlavnému hrebeňu Vyso-
kých Tatier. Počas zimnej uzávery 
je Mengusovská dolina turisticky 
dostupná v oblasti od Štrbského 
Plesa až po rázcestie Nad Žabím 
potokom. 

Ak však máte chuť na fyzicky 
náročnejšiu túru, z Popradského 
plesa môžete vyraziť po červenej 
značke na výstup do Sedla pod 
Ostrvou (nadmorská výška 1 966). 
Trasa výstupu vedie strmým sva-
hom, čo znamená, že netreba za-
búdať na overenie si počasia a laví-
nového nebezpečenstva. Netreba 
zabudnúť ani na dobrú výstroj – 
palice, cepín a mačky. Výhľady zo 
sedla smerom nadol do rozľahlej 
Mengusovskej doliny a na okolité 
snehom pokryté štíty sú rozpráv-
kovo krásne. A keď rozprávkovo, 
myslíme to doslova. K Mengusov-
skej doline sa totižto viaže niekoľ-
ko povestí o tatranských vílach, 
ktoré v nej kedysi žili. Jedna z nich 
hovorí o istom šuhajovi, ktorý raz 
pred cestou do Poľska svojej milej 

Túlavé turistické topánky aj počas zimy 

Kupón č. 23

Súťažná otázka č. 23: 

V ktorom roku bol prijatý nový model
riadenia spoločnosti? 

Ak vám chýba odpoveď z niektorého kola, môžete použiť prvého žolíka 
a odpovedať aj na otázku: Kedy vznikla spoločnosť ŽP VVC, s.r.o.?

Odpoveď: ......................................................................................................
.......................................................................................................................
Odpoveď žolík: ..............................................................................................
.......................................................................................................................
Meno a priezvisko, os. číslo, prevádzkareň/útvar: ........................................
.......................................................................................................................

Správne odpovede zasielajte na vystrihnutom kupóne do redakcie 
Podbrezovana, najneskôr do desiatich dní od vydania aktuálneho čísla.

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

Odpoveďou na záchranu fabriky bola revitalizácia

Železiarne Podbrezová v 2020 
oslavujú už stoosemdesiat rokov 
svojej existencie. Ich bohatý vý-
voj si v tomto roku pripomíname 
aj na stránkach Podbrezovana 
prostredníctvom čitateľskej súťa-
že. Vašou úlohou je pozorne čítať 
a prostredníctvom ústrižkov od-
povedať na otázky, ktoré násled-
ne zašlete do redakcie. V každom 
vydaní Podbrezovana žrebujeme 
jedného výhercu, ktorý bude vec-
ne odmenený. o záverečnú Cenu 
generálneho riaditeľa ŽP a.s. však 
budú súťažiť len tí, ktorí správne 
odpovedia na všetky otázky. Dr-
žíme vám prsty. Potešíte nás, ak 
prispejete zaujímavými námetmi 
a tipmi súvisiacimi s našou histó-
riou k spestreniu obsahu novín.

Začiatky po transformácii pod-
brezovských železiarní  na akciovú 
spoločnosť neboli vôbec jedno-
duché. Najkritickejším obdobím v 
novodobej histórii železiarní bol 
práve rok 1993. Východné aj vnút-
rozemské trhy sa rozpadli. Prijatá 
bola nová filozofia smerovania na 
západ. Strategickým krokom bolo 
založenie medzinárodnej obchod-
nej spoločnosti PIPEX Internati-
onal AG 7. októbra 1993. Recesia 
postihla najmä výrobu bezšvíko-
vých rúr. Preniknutie na trhy Eu-
rópskeho spoločenstva prekazili 

antidumpingové opatrenia. Vše-
obecné problémy v strojárstve sa 
podpísali aj na nízkom dopyte po 
hutníckych výrobkoch. Boj o preži-
tie viedli nielen samotné podbre-
zovské železiarne, ale aj ostatné 
konkurujúce si spoločnosti.

Úbytok prevádzkového kapitálu 
zo stratového hospodárstva bol 
permanentný a pridružila sa aj 
nevhodná licenčná politika vlády 
SR, ktorá umožnila vývoz kovové-
ho odpadu do zahraničia. Spoloč-
nosť sa ocitla v červených číslach, 
v rokoch 1993 – 94 zaznamenala 
stratu pol miliardy slovenských 
korún. A nastal opäť zlomový oka-
mih. Buď fabrika padne alebo sa 
pozviecha a pôjde ďalej. Všetky 
naokolo popadali, aj záchrana tej 
podbrezovskej si vyžiadala veľa 
umu, odhodlania čeliť nepriaz-
nivým vplyvom a zvoliť správnu 
stratégiu. Dňa 11. júla 1994 bolo 
zvolané mimoriadne valné zhro-
maždenie, na ktorom bol prijatý 
nový model riadenia. Členovia 
predstavenstva sa súčasne stali 
výkonnými riaditeľmi spoločnosti. 
Predsedom predstavenstva sa stal 
Ing. Vladimír Soták.

Od augusta toho roku pôsobila 
vo firme skupina špecialistov švaj-
čiarskej poradenskej spoločnosti 
J.P. Calmes Consultans. Záver hĺb-
kovej analýzy potvrdil, že akciová 
spoločnosť má potenciál stať sa 
ziskovým hutníckym podnikom, 

musí však splniť podmienky reš-
trukturalizácie bankového dlhu, 
s cieľom prekonania existujúcich 
problémov a zvyšovaním účinnos-
ti riadiacej štruktúry. Prijatý bol 
revitalizačný program a v druhej 
polovici roku 1995 už spoločnosť 
vykazovala zisk.

Hneď prvý rok od revitalizačné-
ho programu sa železiarne ocitli 
v zelených číslach a postupne sa 
zlepšovala aj platobná bilancia. 
Okrem toho filozofia spoločnosti, 
ktorá dbala na neustále sa zlep-
šujúcu kvalitu, ako komplexný 
nástroj pre zabezpečenie spokoj-
nosti zákazníkov, prijala v roku 
1997 Koncepciu a stratégiu kvality 
Železiarní Podbrezová. Všetky vý-
robné prevádzkarne mali dostatok 
zákaziek. 

Významným rokom v oblasti fi-
nančného hospodárenia bol rok 
1999. Posilňujúca stabilizácia 
spoločnosti umožnila aj naďalej 
upevňovať obchodné vzťahy s do-
dávateľmi vstupných materiálov. 
ŽP mali povesť solventného part-
nera, čo sa prejavilo ďalším zvýše-
ním počtu dlhodobých zmluvných 
vzťahov a vytvorenia podmienok 
pre rast nárokov voči dodávate-
ľom v oblasti kvality, cien a termí-
nov dodávok.

V roku 1999 ocenilo snahu pod-
brezovských železiarní aj Minis-
terstvo hospodárstva SR a udelilo 
im ocenenie „Najlepší exportér 
roka“, následne v roku 2000 Hos-
podársky klub udelil ocenenie 
„Zlatý biatec“ za príkladnú trans-
formáciu štátneho podniku na sú-
kromnú firmu. 

Revitalizačný program umožnil 
podbrezovským železiarňam rea-
lizovať novú stratégiu, založenú 
na diverzifikácii podnikateľskej 
činnosti. Popri výrobe oceľových 
bezšvíkových rúr v materskej spo-
ločnosti sa začali orientovať na vý-
robu v oblasti ťažkého strojárstva 
a metalurgie a oblasť cestovného 
ruchu. Kúpou podniku ŽĎAS, a.s. 
sa v roku 2002 začala formovať 
skupina podnikov ŽP Group a táto 
spoločnosť sa stala jej strategic-
kou spoločnosťou. Podnikala v 
oblasti výroby zariadení valcovní 
a tvárniacich strojov, ale aj rekon-

štrukcií a modernizá-
cií, v rozsahu dodávok 
kompletných výrob-
ných celkov. Až po jed-
notlivé stroje. Výrobky 
metalurgie zaraďovali 
ŽĎAS a.s. medzi pop-
redných európskych 
výrobcov. Ich výrobný 
program dopĺňala stro-
járska výroba dcérskej 
spoločnosti TS Plzeň 
a.s. dodávkami pre 
cukrovary, vulkanizač-
nými lismi na výrobu 
pneumatík, dodáv-
kami pre valcovne a 
hydraulické kovové 
lisy. Výroba v oblas-
ti ťažkého strojárstva 
tvorila druhý pilier di-
verzifikačného podni-
kateľského zámeru ŽP 
a.s. Integrovanú súčasť 
podnikania v oblasti 
cestovného ruchu tvo-
rí spoločnosť Tále a.s. 
Rekreačný komplex ak-
ciovej spoločnosti Tále, 
ako subjekt cestovného ruchu, 
predstavuje tretí pilier podnika-
nia.

S cieľom zabezpečenia maximál-
nej sofistikácie výroby a techno-
logických postupov bolo vytvore-
né výskumno-vývojové centrum. 

Mengusovská dolina z červeného turistického chodníka.            Foto: R. Biskupič

Kúpou ŽĎAS-u sa začala formovať ŽP GROUP.    Foto: archív redakcie 

venoval snubný prsteň a puk ruže 
so slovami, že kým kvietok uvädne, 
on sa vráti. Ubiehali dni, mesiace 
a šuhaja nikde. I išla ho jeho milá 
hľadať cez Mengusovskú dolinu a 
keď uvidela púčik z ruže, myslela si, 
že azda jej ho milý ako stopu ne-
chal. Len čo sa ho dotkla, preme-

nila sa na vílu, ktorá krásu všetkých 
tatranských ruží prevzala na seba, 
pretože od tej doby už žiadna ruža 
v Tatrách nevykvitla. I keď by sa 
občas pri pohľade do doliny mohlo 
zdať, že tam nejaká kvitne, to len 
víla ľúbezné piesne do ďaleka vy-
spevuje.

Dcérska spoločnosť ŽP VVC zazna-
menala od svojho vzniku v roku 
2008 významné úspechy na poli 
vedy a výskumu nielen v mater-
skej spoločnosti. O ďalších spo-
ločnostiach sa dočítate v našom 
poslednom súťažnom kole. 

redakcia
noviny@zelpo.sk

redakcia
noviny@zelpo.sk
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Najdôležitejšie je vyzbrojiť 
sa trpezlivosťou

V minulom čísle som vám dala 
niekoľko tipov, ako sa starať o 
našu duševnú rovnováhu a sľúbi-
la som, že v radách budem ďalej 
pokračovať detailnejšie, pričom v 
nasledujúcich riadkoch vám po-
radím ako môžete pomôcť vašim 
deťom zvládnuť súčasnú situáciu.

Je dôležité, aby ste si uvedomili, 
že aj pre deti je vzniknutá situácia 
náročná. Hoci neriešia rovnaké 
problémy ako vy, prišli o svoju ru-
tinu. Zo dňa na deň zostali doma a 
možnosť budovať priateľstvá osta-
la obmedzená. Väčšinu času trávia 
v tom istom prostredí pred obra-
zovkou počítača, nezúčastňujú ale-
bo len obmedzene sa zúčastňujú 
rozvojových aktivít (krúžky, jazy-
kové školy, športové kluby), ktoré 
rozvíjali ich talenty, zmysluplne 
vypĺňali čas, dodávali im sebadô-
veru. Rovnako ako vy, môžu pre-
žívať stres, úzkosť, zmätok, hnev, 
vinu, neistotu, nudu, stereotyp, 
stratu toho, čo majú radi, sociálnu 
izoláciu. Neexistuje jeden správny 
spôsob cítenia alebo vyjadrenia 
smútku či obáv. Každé dieťa je je-
dinečné a aj prežívanie aktuálnej 
situácie sa môže rôzniť od dieťaťa 
k dieťaťu. Rozdiely v prejavoch, 
trvaní a intenzite reakcií sú aj me-
dzi súrodencami. Znamená to, že 
ku každému dieťaťu je potrebné 
pristupovať individuálne s ohľa-
dom na jeho vlastnú jedinečnosť 
a spôsob spracovávania náročných 
situácií. Zároveň je potrebné zo-
hľadňovať vek dieťaťa, kde sa vo 
vývine nachádza. Mladšie deti, vo 
veku 4 – 10 rokov sú úzkostnejšie 
a viac prežívajú obavy než staršie 
deti. U týchto detí sa úzkosť ne-
musí prejavovať verbálne, pomo-
cou slov. Nemusia hovoriť, že majú 
strach, ale môže sa prejavovať v ich 
správaní. Môžete si všimnúť, že sú 
iné, ako ste ich poznali predtým – 
nedokážu sa dobre sústrediť, sú 
podráždenejšie alebo nahnevané, 
vyžadujú si väčšiu pozornosť, majú 
ťažkosti so spánkom alebo jede-
ním, sú unavené a pod. Môže sa 
stať, že tieto deti prejavujú svoje 
emócie prostredníctvom telesných 
príznakov a objavia sa zdravotné 
ťažkosti (bolesti hlavy, brucha a 
pod.). U druhostupňových detí a 
stredoškolákoch sa skôr objavu-
je depresivita spôsobená pocitmi 
osamelosti a nespokojnosťou so 
životom. V ich veku je dôležité 
hľadanie vlastnej identity, snažia 
sa zapadnúť a byť prijímaní ľuďmi, 
ktorí sú pre nich dôležití, väčšinou 
rovesníci a kamaráti. V súčasnej si-
tuácii je táto ich potreba sťažená. 
Úlohou rodičov je byť vnímaví na 
ich potreby a pomôcť im prekonať 
aktuálne ťažkosti. 

Už sme si povedali, čo môžete u 
vašich detí spozorovať a s čím sa 
môžu v súčasnosti trápiť. Pravde-
podobne sa pýtate, ako im v tom 
môžete pomôcť a čo môžete pre 
ne urobiť. Ponúkam pár rád, ktoré 
môžu byť pre vás oporou alebo ná-
vodom:

Starajte sa o seba. V náročných 
situáciách sa deti spoliehajú na 
svojich rodičov, opatrovníkov a 
autority. Potrebujú sa o vás oprieť 
a mať vo vás bezpečné miesto, v 
ktorom nájdu porozumenie, po-
vzbudenie, útechu, prijatie, dôve-
ru. Neznamená to, že musíte byť 
neustále dobre naladení a zvládať 
svoje problémy na sto percent. 
Je normálne mať zlé dni. Dôležité 
je, že sa snažíte byť tu pre nich. A 
aby bolo zlých dní čo najmenej, je 

dôležité, aby ste sa starali o svoje 
duševné zdravie, budovali si svoju 
duševnú imunitu, o ktorej som pí-
sala v minulom článku. 

Vysvetlite deťom, že je prirodze-
né cítiť sa vystrašene a mať oba-
vy. Samozrejme, netýka sa to len 
týchto emócií, ale všetkých, ktoré 
vaše deti prežívajú. Vysvetlite im, 
že ich pocity sú normálne. Zároveň 
nepopierajte to, ako sa cítite vy. 
Potláčaním emócií sa dostanete 
do nepohody, ktoré vaše deti vy-
cítia. Vysvetlite vašim deťom, že 
aj dospelí reagujú emocionálne na 
nečakané udalosti a že všetky tieto 
reakcie sú normálne a zvládnuteľ-
né. 

Počúvajte. Dovoľte vašim de-
ťom, aby vám porozprávali o sebe, 
o svojom dni. Nehovorte im vety 
ako „viem, ako sa cítiš“. Môžete to 
tušiť a môžete mať pravdu, avšak 
pre deti je dôležité, aby sa mohli 
slobodne vyjadriť. Podobné vety 
stoja v ceste tomu, aby deti ukázali 
emócie. Buďte pri nich prítomní a 
počúvajte aktívne. Prejavte im úp-
rimný záujem, pýtajte sa. Zároveň 
aj vy budete vedieť, v akom emoč-
nom stave sa vaše deti nachádzajú 
a ako im najlepšie pomôcť.

Hovorte deťom pravdu prime-
rane ich veku. Používajte slová a 
vety, ktoré sú vaše deti vzhľadom 
na ich vek schopné pochopiť. Ne-
tvárte sa, že sa nič nedeje a neba-
gatelizujte situáciu. Deti sú dob-
rými pozorovateľmi a všimnú si 
nezrovnalosti. Najmä u mladších 
detí nezdôrazňujte rozmery a dô-
sledky situácie. Ubezpečte ich, že 
máme opatrenia, ktoré nás chrá-
nia a snažia sa nám pomôcť zostať 
zdraví. So staršími deťmi diskutujte 
o tom, čo si myslia, odkiaľ čerpajú 
informácie, čo sami navrhujú. Po-
skytnite im dôveryhodné informá-
cie. 

Pomôžte im nájsť vlastné zdroje. 
Ukážte im, že je dôležité starať sa 
o svoju psychickú pohodu a ako sa 
to dá robiť. Napríklad aj tým, že 
ich zapojíte do aktivít, ktoré vám, 
ako rodičom, pomáhajú zvládať 
náročné situácie, pri ktorých sa 
cítite lepšie. Bude im to slúžiť ako 
vzor. Samozrejme platí, že vaše 
dieťa nemusí mať rado presne to 
isté, čo vy. Dajte mu priestor pre 
vlastnú realizáciu a hľadanie toho, 
čo má rado vaše dieťa. Pokiaľ je 
to možné, pokračujte v krúžkoch, 
ktoré vaše deti začali navštevovať 
ešte pred zatvorením škôl. Mnoho 
krúžkov a jazykových škôl sa presu-
nuli do online priestoru. Spomeňte 
si na hry a aktivity, ktoré ste mali 
radi vy, keď ste boli deti. 

Doprajte si spoločný čas, ale aj 
čas bez seba. Trávte spolu čas ako 
rodina, robte aktivity spoločne a 
zapojte ich do domácich povinnos-
tí. Napríklad si spoločne navarte 
večeru alebo sa choďte spoločne 
prejsť do prírody. Tým dávate pries-
tor pre budovanie vášho vzájom-
ného vzťahu. Zároveň im doprajte 
čas a priestor, ktoré môžu využiť 
pre seba podľa svojich predstáv. 
Deti potrebujú zažívať situácie, v 
ktorých sa môžu slobodne reali-
zovať a rozvíjať svoje schopnosti. 
Tým vznikne aj priestor pre oddych 
od seba navzájom a oddych podľa 
vašich vlastných predstáv.

Dodržujte denný režim. Domá-
ce prostredie si deti spájajú s ne-
formálnymi aktivitami ako oddych 
po škole, hrami, voľným časom a 
určitou mierou voľnosti a slobody. 
Naopak, školské prostredie si vyža-
duje zvyk, rutinu, režim. Snažte sa 
stanoviť si a dodržiavať ako rodina 
denný režim. Využite rozvrhy, kto-

ré školy pre vyučovanie na diaľku 
vytvorili. Stanovte si čas vstávania 
a zaspávania, čas na jedlo, čas na 
školu a na oddych. Takto môžete 
pomôcť deťom udržať si rytmus 
každodenného vzdelávania a záro-
veň psychohygienu. 

Majte aktívny záujem o učenie. 
Online prostredie nie je pre vaše 
deti žiadnou novinkou. V súčas-
nosti sa v ňom odohráva aj vyučo-
vanie, s čím majú zatiaľ iba obme-
dzené skúsenosti. Zaujímajte sa o 
to, ako sa im darí, čo im vyhovuje 
a naopak, čo im prekáža, s čím si 
nevedia dať rady. Keď ich budete 
chcieť pochváliť, nepoužívajte vše-
obecné pochvaly, ale skúste uviesť, 
za čo konkrétne ich chválite. Po-
skytnite im priaznivé prostredie 
na učenie so všetkými materiálmi, 
ktoré sú potrebné na dokončenie 
úloh a pomôžte im nájsť vlastnú 
motiváciu k učeniu. Komunikujte 
s učiteľmi a pýtajte sa ich, ako sa 
vášmu dieťaťu darí, v čom by ste 
mu mohli pomôcť a vypýtajte si 
užitočné návrhy týkajúce sa proce-
su učenia.

Stanovte si čas na online a offli-
ne psychohygienu. Nezaškodí si s 
deťmi dohodnúť a kontrolovať čas, 
ktorý budú venovať online relaxu, 
t.j. tomu, čo ich zaujíma, nemá to 
vzdelávací charakter a odohráva sa 
v online priestore (hranie hier, cha-
tovanie s priateľmi, sledovanie se-
riálov...) a čas, ktorý budú venovať 
aktivitám mimo online priestoru 
(cvičenie, pobyt v prírode, umelec-
ké aktivity, domáce práce, spolo-
čenské hry a pod.). 

Zachovajte im sociálne kontakty. 
Pre deti v akomkoľvek veku je dô-
ležité tráviť čas s rovesníkmi a ka-
marátmi. Čím sú deti staršie, tým 
je táto ich potreba výraznejšia. 
Snažte sa ich povzbudiť, aby si udr-
žali intenzívny kontakt so svojimi 
spolužiakmi a priateľmi minimálne 
cez sociálne siete alebo telefonáty. 
Keď to budú opatrenia dovoľovať, 
vytvorte im možnosť stretnúť sa s 
nimi aj osobne.

Na záver rada, ktorú považujem 
za najdôležitejšiu. Vyzbrojte sa 
trpezlivosťou. Pre niektorých je 
súčasná situácia jednoduchšia, pre 
iných náročnejšia. Niektoré dni sú 
lepšie, iné horšie. Nevieme, ako 
dlho budú trvať opatrenia a kedy 
sa vrátime do života, ako ho poz-
náme z čias pred pandémiou. 

A pre prípad, že budete potrebo-
vať poradiť, budete mať pocit, že je 
táto situácia pre vás príliš náročná 
alebo sa len budete chcieť poroz-
právať, ponúkam aj pár kontaktov, 
kde nájdete psychologickú pomoc, 
prípadne užitočné rady.

Kde môžete nájsť pomoc?

• Krízová linka pomoci – 0800 
500 333, krizovalinkapomoci.sk
• Linka dôvery nezábudka – 0800 
800 566, www.linkanezabudka.sk
• Online poradňa Ligy za duševné 
zdravie SR 
www.dusevnezdravie.sk/online-
poradna
• Internetová poradňa pre mla-
dých  IPčko.sk – ipcko.sk 
• Výskumný ústav detskej psy-
chológie a patopsychológie 
(VÚDPaP)
Pre rodičov, ich deti a pedago-
gických zamestnancov: koronavi-
rus@vudpap.sk (nonstop)
Pre rodičov, ktorí akútne potre-
bujú podporu psychológa: 02 
4488 1649 
Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 
0800 864 883
• Mobilná aplikácia Nepanikár 

Jedálny lístok
16. – 22. 11. 2020

Pondelok
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
karfiolová, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Hovädzie mäso 
námornícke, ryža, cvikla ● Vegeta-
riánska pochúťka, zemiaková kaša, 
glazovaná mrkva ● Bulharský šalát 
s bravčovým mäsom, pečivo ● Za-
pekaná ryba so šampiňónmi, šalát 
z červenej kapusty s kukuricou ● 
Makový závin s jablkami, kakao ● 
Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievka: oravská fazuľová, pečivo.
● Bravčové stehno bratislavské, 
cestovina ● Bravčové stehno bra-
tislavské, cestovina ● 

Streda
Polievky: stupavská zabíjačková, 
bryndzová so strúhaným cestom, 
pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža, 
šalát ● Kuracie stehno na smota-
ne s hlivami, knedľa ● Vyprážaná 
treska plnená brokolicou a syrom, 
zemiaky, šalát ● Rančerský šalát, 
pečivo ● Bravčové mäso s kelom 
● Žemľovka s tvarohom ● Bageta 
moravská ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: šošovicová kyslá, mrkvo-
vá s pórom, pečivo.
● Kuracie prsia na lesných hrí-
boch, tarhoňa, uhorka ● Vyprá-
žaný bravčový rezeň, zemiakový 
šalát s majonézou ● Baraní guláš, 
halušky ● Horehronský syrový ša-
lát, pečivo ● Zapekaný baklažán s 
hovädzím mäsom a zeleninou ● 
Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom ● Bageta s pikantným 
mäsom ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: terchovská, roľnícka, pe-
čivo.
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa ● Bravčový rezeň 
na zelenine, ryža, šalát ● Zemiako-
vo-bryndzové pirohy so slaninou 
● Ružový cestovinový šalát s tu-
niakom ● Ohnivé kuracie stehno 
orientálne, zeleninová obloha ● 
Hanácke koláče, kakao ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Mliečny balí-
ček.

Sobota
Polievka: furmanská, pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ● 
Vyprážaná ryba, zemiaky, šalát ● 
Bageta Gurmán.

Nedeľa
Polievka: kelová so zemiakmi, pe-
čivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, ze-
miaky, uhorka ● Morčacie prsia 
na hrášku so šampiňónmi, ryža, 
uhorka ● Bageta syrová.

Jedálny lístok
23. – 29. 11. 2020

Pondelok
Polievky: hŕstková, brokolicová 
dánska, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané ze-
miaky, uhorka ● Kuracie prsia na 
paprike, cestovina ● Furmanské 
halušky ● Parížsky šalát, pečivo ● 
Hubové rizoto, uhorkový šalát ● 
Pečené buchty so slivkovým lekvá-
rom, kakao ● Bageta s pikantným 
mäsom ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: boršč s mäsom, francúz-
ska, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Bravčový rezeň prírodný, 
ryža s mexickou zeleninou, šalát ● 
Vyprážaný karbonátok, zemiako-
vý šalát s majonézou ● Šalát švaj-
čiarsky s tofu, pečivo ● Cestoviny 
s brokolicou a smotanovou omáč-
kou ● Šišky s džemom, kakao ● Ba-
geta syrová ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: fazuľová kyslá, hlivová so 
zeleninou, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót ● Hovädzí rezeň obaľova-
ný, zemiaková kaša, šalát ● Bravčo-
vé rebierko s brusnicami a hruškou, 
ryža ● Lahôdkový šalát, pečivo ● 
Rezance s tvarohom, zakysanka ● 
Zemiakové knedličky čučoriedkové 
so strúhankou ● Bageta moravská 
● Ovocný balíček. 

Štvrtok
Polievky: držková, krúpková so ze-
leninou, pečivo.
● Cestoviny s brokolicou a smo-
tanovou omáčkou ● Bravčová pe-
čená krkovička, kapusta, knedľa ● 
Štefanská sekaná pečienka, zemia-
kový prívarok, chlieb ● Pikantný sy-
rový šalát, pečivo ● Losos na mas-
le, dusená zelenina ● Zapekané 
palacinky s tvarohom ● Bageta s 
kuracím mäsom ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: slepačia, kapustová let-
ná, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Hovädzí guláš debrecín-
sky, cestovina ● Lasagne mäsové 
● Grécky šalát, pečivo ● Kuracie 
rezančeky, zelená fazuľka s baby 
mrkvou ● Buchty na pare s nute-
lou, maková posýpka, kakao ● Ba-
geta Gurmán ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: slovenská hubová, peči-
vo.
● Hovädzie filé kopaničiarske, ryža, 
cvikla ● Plnená paprika, knedľa ● 
Bageta s pikantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: mexická, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, ze-
miaky, uhorka ● Kuracie prsia na 
smotane, cestovina ● Bageta mo-
ravská. 
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Spomienky 
Dňa 31. októbra sme si pripome-
nuli smutný rok odvtedy, ako nás 
opustila naša drahá mama, stará 
a prastará mama

Margita ŠeBoVÁ z Valaskej.
Spomíname s úctou a láskou

...
„Bolesťou unavený tíško si za-
spal, zanechal všetkých a všetko, 
čo si mal rád. S tichou spomien-
kou k hrobu chodíme, pri plame-
ni sviečok na teba myslíme." 
So smútkom v srdci si 21. novem-
bra pripomenieme prvé výročie, 

čo nás opustil manžel, otec, dedko, pradedko 
Milan KRUPa z Michalovej.

S láskou spomíname
...

Dňa 25. novembra si pripomenie-
me devätnásť rokov odvtedy, ako 
nás navždy opustil drahý otec a 
starý otec

Ján HRBÁŇ z Podbrezovej.
S úctou a láskou 

spomína dcéra s rodinou
...

„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť 
nedovolí. Prázdny je dom a smú-
tok v ňom, zostala nám len bo-
lesť a spomienka v ňom.“
Dňa 29. novembra si pripome-
nieme sedemnásť rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý otec, 

starý a prastarý otec
Vojtech ReIS z Brezna

S láskou a úctou 
spomínajú dcéry s rodinami

„Priatelia sú tí vzácni ľudia, ktorí sa pýtajú, ... (dokončenie v tajničke).

V októbri odišli
do predčasného starobného 

dôchodku 

Anton KUZMA
Vladimír RAFAJ

V mene vedenia akciovej spoloč-
nosti Železiarne Podbrezová 

im ďakujeme za odvedenú prácu 
a do ďalších rokov života želáme 

veľa slnečných dní.

V novembri 
blahoželáme

Pracovné jubileá 

20 rokov 
Jozef Kováčik

Ing. Róbert RyŠáNEK
Ivan ŠTEFANČíK

Pavol URBANČOK

25 rokov 
Bc. Rastislav KOVáČIK

Mgr. Štefánia LENáRTOVá
Aleš OKŠA

Marian RAFAJ

30 rokov 
Renata MAJCHÚTOVá

35 rokov 
Anna PANČíKOVá 

40 rokov 
Miroslav SEKáČ

Juraj VRáB

Na slovíčko
o. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Je tu polovica novembra, čas 
neúprosne letí a v podvedomí 
sa už zamýšľame nad najkrajší-
mi sviatkami roka. Aby sme ne-
pôsobili tak neosobne, vraciame 
sa k starým zvykom a blahožela-
nia posielame aj prostredníc-
tvom pohľadníc a vianočných 
pozdravov. Je namieste preto 
pripomenúť si, že ak želáme prí-
jemné vianočné sviatky, použi-
jeme malé začiatočné písmeno, 
pretože toto prídavné meno je 
odvodené od vlastného pod-
statného mena Vianoce. A kedy 
píšeme Nový rok a nový rok? Ak 
myslíme prvý deň v roku, tak 
Nový rok, ale ak želáme úspechy 
po celý rok, tak začíname s ma-
lým začiatočným písmenom.

Životné jubileá 

Lýdia ADAMEKOVá
Štefan BELKO

Slavomír BERAXA
Stanislav HRONEC

Marián ŠTÚBER
Ing. Lila CSORDáŠOVá 

Vladimír LOPUŠNý 
Milan ORAVEC

Ivan ŽABKA 
Pavol DONOVAL
Jozef MARCINKO

Tibor SCHVARZBACHER 

Poďakovania

Dňa 30. septembra sme 
sa navždy rozlúčili s našim 
drahým manželom, ot-
com, starým a prastarým 
otcom 

Ing. Jurajom ŠTeŇoM 
z Jasenia.

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, bývalým spolupracovníkom, 
známym a ostatným, ktorí ho prišli od-
prevadiť na poslednej ceste a svojimi 
prejavmi sústrasti sa pokúšali zmierniť 
náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina
...

Dňa 28. októbra nás navž-
dy opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedo 

Ján BaBeĽa z Heľpy.
Ďakujeme všetkým prí-
buzným, známym a ostat-
ným, ktorí sa snažili svojim 

prejavom sústrasti zmierniť náš hlboký 
žiaľ.

 Smútiaca rodina
...

Dňa 4. novembra sme sa 
navždy rozlúčili s manže-
lom, otcom, starým ot-
com, bratom a príbuzným 

Ing. Milanom
MaCHeJoM z Brezna. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary, ktorými 
ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.
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Úspešná sezóna v letnom biatlone

Ema Kapustová na strelnici počas Majstrovstiev Slovenska v Revúcej

Biatlonová letná sezóna prebeh-
la podľa upraveného kalendára 
v plnom rozsahu. Náš oddiel sa 
v celkovom poradí bodovania 
biatlonových klubov zaradil na 
výborné tretie miesto so ziskom 
5511,7 bodu a naši športovci zís-
kali celkové prvenstvá v troch ka-
tegóriách. 

Celá sezóna bola ovplyvnená 
pandémiou, či už na tréningoch 
alebo na pretekoch, ale našťas-
tie sa pre nás vyvinula dobre. Ani 
jedny preteky neboli zrušené, a 
tak si naši športovci mohli napl-
no zmerať svoje sily s pretekármi 
iných klubov. Sezóna pozostávala 
z ôsmich individuálnych prete-
kov, z ktorých tri boli Majstrovstvá 
Slovenska. Počas celej sezóny si 
športovci pripisovali body za do-
siahnuté výsledky. Za prvé miesto 
mohli získať najviac 100 bodov. Do 
celkového hodnotenia sa započí-

tavalo päť najlepších pretekov. 
Súťažnú sezónu hodnotíme pozi-

tívne a s výsledkami sme spokoj-
ní. S plným počtom bodov (500) v 
celkovom hodnotení zvíťazila Ema 
Kapustová v starších 
dorastenkách a Mária 
Remeňová v junior-
kách. Zvíťazil aj Matej 
Vránsky v kategórii 
starších dorastencov 
s počtom bodov 
498,70. V junioroch 
získal Lukáš Ottinger 
486,18 bodu a skončil 
druhý. Ďalší športov-
ci počas celej letnej 
sezóny taktiež dosahovali solídne 
výsledky, ale na stupne víťazov v 
celkovom hodnotení to nestači-
lo. V letnej sezóne sme mali ob-
sadenie v štyroch kategóriách, z 
ktorých sa nám podarilo tri vyhrať 
a vo štvrtej sme obsadili druhé 
miesto. V rámci zhodnotenia se-
zóny by sme sa chceli poďakovať 
aj Adamovi Koštiaľovi, ktorý re-

prezentoval náš klub a Slovensko 
na Európskom olympijskom fes-
tivale mládeže v Sarajeve 2019 a 
na Majstrovstvách sveta juniorov 
a kadetov v Lenzerheide 2020, ale 

rozhodol sa ukončiť 
svoju biatlonovú ka-
riéru. 

Viac ako na kalendá-
ri súťaží sa opatrenia 
podpísali na trénin-
govom harmonogra-
me. Vďaka enorm-
nému úsiliu všetkých 
zainteresovaných sa 
nám od mája poda-
rilo zrealizovať až 

dvanásť spoločných tréningových 
blokov a vyhnúť sa dlhodobejšie-
mu výpadku z tréningového pro-
cesu. Dnes môžeme s potešením 
konštatovať, že sa nám darí plniť 
hlavné tréningové úlohy na zimnú 
sezónu, neprekračujeme finan-
čné plány a športovci sú zdraví a 
pripravení na prípravu na snehu 
v zmysle dodržiavania početných 
opatrení.

Celkové hodnotenie Viess-
mann pohára v letnom biat-

lone za rok 2020:

Staršie dorastenky: Ema Kapus-
tová – 1. miesto, Kristína Makoví-
nyová – 4. miesto, Sára Pacerová 
– 10. miesto.
Starší dorastenci: Matej Vránsky 
– 1. miesto, Sebastián Ilavský – 5. 
miesto, Filip Bury – 11. miesto, 
Radovan Floch – 15.miesto, Adam 
Koštial – 22. miesto.
Juniorky: Mária Remeňová – 1. 
miesto, Zuzana Remeňová – 11. 
miesto.
Juniori: Lukáš Ottinger – 2. mies-
to.

anežka Smarkoňová, 
trénerka Biatlonového oddielu ŠK ŽP

Už je to vyše mesiaca, kedy vy-
dal Úrad verejného zdravotníctva 
rozhodnutie, ktorým pozastavil 
majstrovské stretnutia druhej 
futbalovej ligy. Teoretický variant 
dohratia jesennej časti ešte stále 
nie je definitívne uzav-
retý. Viac ako mesiac 
žije náš futbalový klub 
v neistote a očakávaní 
rozhodnutia komisie. 
Počas tejto doby mu-
selo vedenie FK ŽP 
na vzniknutú situáciu 
promptne reagovať a 
okrem organizačného 
zabezpečenia klubu 
bolo potrebné udržať 
hráčov aj po hernej 
stránke. o súčasnom 
dianí v klube sa vyjad-
ril generálny manažér FK ŽP Miro-
slav Poliaček.

Posledný majstrovský zápas naši 
muži odohrali ešte začiatkom ok-
tóbra. aké rozhodnutia ste odvte-
dy vo vedení prijali a ako sa dotkli 
samotných športovcov?
 - Čo sa týka A tímu mužov, tak 
hráči netrénovali týždeň, potom 
sa znovu po pretestovaní zišli a po-
kračovali v tréningovom procese 
po skupinách. Mládež od zatvore-

Mnohí hráči si k tréningu pridávajú aj niečo navyše 

nia škôl je doma a plní tréningové 
plány od trénerov v domácom pro-
stredí.  

Majú hráči aj individuálne trénin-
gové plány? Musia ich plnenie aj 
nejakým spôsobom preukazovať 
alebo sa spoliehate na ich profe-
sionalitu. 
 - Väčšinu hráčov si vieme odkon-

trolovať pomocou 
screenov z aplikácie. 
Mnohí z nich si pridá-
vajú aj dávky navyše, 
čo je pozitívne. Hráči, 
ktorí sa vrátili po pre-
konaní koronavírusu, 
majú postupné zvyšo-
vanie záťaže.  

Majú podobné plány 
aj dorastenci a žiaci 
alebo je v tejto veko-
vej kategórii dôraz na 

niečo úplne iné?
 - Rozdiel je iba medzi dorastenec-
kou a žiackou sekciou, kde doras-
tenci musia mať silovú a kondičnú 
prípravu vo väčšej miere ako žiaci. 

Do nového súťažného ročníka 
sme vstupovali s viacerými nový-
mi hráčmi, ktorí mali byť oporou a 
hlavnými ťahúňmi. Viacerí z nich 
sa však zranili. aká je ich súčasná 
zdravotná situácia? 
 - Erik Grendel už trénuje naplno. 

Vladimír Kukoľ je momentálne 
v karanténe, no čo sa týka jeho 
zranenia, je tak isto už v poriad-
ku. Jozef Špyrka začal vyklusávať a  
čoskoro by sa mal pripojiť k muž-
stvu. 

Dá sa povedať, že súčasná situácia 
im praje, z dôvodu doliečenia zra-
není alebo by viac napovedala aj 
zápasová záťaž?
 - Čo sa týka týchto hráčov, tak urči-
te, ale táto situácia nikoho neteší a 
radšej by sme videli zdravých hrá-
čov v zápasovej akcii. 

V doterajšom pôsobení v Podbre-
zovej ste vo vyhláseniach prízvu-
kovali najmä zastabilizovanie kád-
ra a zároveň aj zapracovanie do 
mužstva čo najviac odchovancov. 
ako vidíte tieto ciele v súčasnosti? 
 - Myslím si, že sa nám to darí. 
Hlavne mladí hráči potvrdili svoji-
mi výkonmi oprávnenosť svojej no-
minácie do zápasov. Na základe ich 
výkonov sme im ponúkli predĺže-
nie zmlúv. Týka sa to hráčov: Lud-
ha, Špyrka, Bakaľa, Galčík, Ďatko a 
Kováčik. Týmto sa stane náš káder 
stabilnejší a perspektívnejší, čo nás 
veľmi teší. 

V súvislosti s posilnením jed-
notlivých postov prišli do nášho 
mužstva aj ďalší noví hráči. Šlo o 
žiadosť trénerov alebo to má sú-

vis s ambíciami mužstva do ďalšej 
sezóny? 
 - Hráčov vyberám po konzultácii 
s realizačným tímom a na základe 
ich požiadaviek sa snažím doplniť 
mužstvo tak, aby boli noví hráči 
schopní pomôcť hneď, ale určite 
riešime aj perspektívnosť hráča v 
klube. 

Môžu fanúšikovia ešte očakávať 
aj ďalšie pohyby v kádri, či už do 
mužstva alebo budú niektorí hráči 
aj uvoľnení? 
 - áno môžu. Momentálne je ale 
predčasné baviť sa o konkrétnych 
menách. 

O súčasnom dianí v FK ŽP s generálnym manažérom Miroslavom Poliačekom
M. Jančovič
noviny@zelpo.sk

V rámci jesennej časti súčasného 
súťažného ročníka sú v programe 
ešte tri zápasy. Stále nie je isté, či 
sa súťaž dohrá ešte v tomto kalen-
dárnom roku alebo sa zápasy pre-
sunú do jari. odhliadnuc od toho, 
ako hodnotíte doterajšie účinko-
vanie nášho a mužstva? 
 - Som spokojný s herným preja-
vom mužstva vo väčšine zápasov. 
Mrzí nás, že niektoré zápasy sme 
nedotiahli do víťazného konca. 
Mrzí nás hlavne zápas s Liptov-
ským Mikulášom a Púchovom, kde 
sme mali bodovať. Zápasov je ešte 
dosť a urobíme všetko preto, aby 
sme stratu dohnali a priblížili sa k 
nášmu cieľu. 

Hráči A mužstva trénujú v šesťčlenných skupinkách aj počas dočasného pozastavenia 
druhej ligy.           Foto: I Kardhordová

Z podkladov zpfutbal.sk

Vedenie FK Železiarne Podbre-
zová sa dohodlo na pokračovaní 
spolupráce so šesticou hráčov, 
ktorými sú Richard Ludha, Roland 
Galčík, Mikuláš Bakaľa, Peter Ko-
váčik, Samuel Ďatko a Jozef Špyr-
ka. až piati z nich sú odchovan-
cami nášho klubu, čím vedenie 
potvrdilo smerovanie filozofie k 
tomu, aby bolo čo najviac našich 
odchovancov v zostave a muž-
stva. 
Miroslav Poliaček, generálny ma-
nažér FK Železiarne Podbrezová: 
„Predĺžením zmlúv týmto hráčom 
sme ohodnotili ich 
momentálne pôsobe-
nie v klube. Väčšina 
chalanov prešla našimi 
dorasteneckými kate-
góriami a sme veľmi 
radi, že sa takto pre-
sadzujú. Zároveň to 
svedčí aj o tom, že hrá-
či sú u nás spokojní. 
Verím, že táto partia 
hráčov, okolo ktorej by to malo v 
budúcnosti stáť, nám ešte pripra-
ví pekné chvíle. Tým, že títo hráči 
podpísali predĺženie zmlúv, stáva 
sa káder ešte viac stabilnejším a 
perspektívnejším.“
Richard Ludha: „V prvom rade sa 
chcem poďakovať vedeniu klubu. 
Som šťastný za každú zmluvu, čo 
som tu podpísal. Futbalová situ-
ácia je momentálne zložitá a ja aj 
napriek tomu som predĺžil zmlu-
vu. Viem, že som urobil správne 
rozhodnutie. Všetko to hralo v môj 
prospech a veľmi si vážim, že tým-
to krokom budem môcť do seba v 
tomto klube investovať stále viac a 
viac. V Podbrezovej som už dlhšie 
obdobie a vidím na sebe, že sa ne-

ustále posúvam vpred. Stále som 
však len na začiatku svojej cesty. S 
chalanmi tvoríme super kolektív a 
máme výborných trénerov na čele 
s mojím trénerom brankárov, pri 
ktorom som sa za krátku dobu na-
učil veľmi veľa. Som rád, že môže-
me ďalej pokračovať.“
Roland Galčík: „Podpis tejto zmlu-
vy pre mňa znamená veľa. Už od 
kategórie U-16 bolo pre mňa cie-
ľom dopracovať sa do A-mužstva. 
Je to pre mňa motivácia do ďalšej 
práce. Veľmi si vážim prejavenú 
dôveru vedenia klubu.“
Mikuláš Bakaľa: „Ďakujem ve-
deniu klubu za možnosť predĺžiť 
zmluvu. Je to pre mňa motivácia 

pracovať na sebe a 
neustále sa zlepšovať. 
V tomto klube mám 
nato ideálne pod-
mienky.“
Samuel Ďatko: „Som 
veľmi šťastný, že mi 
klub ponúkol takúto 
možnosť. Veľmi rád 
som súhlasil. V klube 
som od svojich dva-

nástich rokov a je to skvelý pocit 
predĺžiť s klubom zmluvu. Je to zá-
roveň motivácia do ďalšej práce, 
ktorú robím. Poďakovanie patrí 
mojím spoluhráčom, bez ktorých 
by som určite nebol tam kde som. 
Verím, že túto dôveru splatím klu-
bu svojimi výkonmi na ihrisku.“
Peter Kováčik: „Som veľmi vďač-
ný. Je to odmena zato, ako som 
doteraz pracoval. Budem sa ďalej 
veľmi snažiť odvádzať klubu čo 
najlepšiu prácu. Dúfam, že sa nám 
všetkým splní náš hlavný cieľ sezó-
ny, a tým je postup.“
Jozef Špyrka: „Som rád, že som 
mohol s klubom predĺžiť kontrakt 
a už sa teším, keď budem môcť byť 
opäť na ihrisku a rozdávať radosť.“

Šestica železiarov 
podpísala predĺženie zmlúv


