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“ Predaj 
hutníckych výrobkov 
je od začiatku roka na 

vzostupe. Postupne 
sa otvárajú výrobné 

kapacity pre plný 
materiál, ploché 

výrobky, dlhé rúrové 
produkty a profily 

po celom svete.

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

Verím, že rok 2021 bude pre našu spoločnosť lepší
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Pán riaditeľ, všetci veľmi dobre 
vieme, že minulý rok bol pozna-
čený pandémiou koronavírusu vo 
všetkých oblastiach. Ako s odstu-
pom času hodnotíte 
rok 2020?

- Minulý rok bol 
pre našu spoločnosť 
veľmi náročný. Od za-
čiatku druhého kvar-
tálu sme boli nútení 
prijímať rozhodnutia 
s ohľadom na udrža-
nie zamestnanosti, 
finančnú stabilitu, zo-
trvanie na európskom 
a svetovom trhu a zá-
roveň nezastať v tech-
nickom a technologic-
kom rozvoji spoločnosti. Záporný 
hospodársky výsledok za rok 2020 
by nemal byť jediným parametrom 
hodnotenia úspechu alebo neúspe-
chu. Skutočnosť, že v minulom roku 
sa nám podarilo zrealizovať pláno-
vané investičné akcie, stabilný cash 

flow a rozšírenie portfólia našich 
zákazníkov, môžeme považovať za 
úspech. 

V rozhovore pred pár mesiacmi 
ste vyslovili prognózu, že lepšia 

situácia by mala nastať 
od januára 2021. Zá-
roveň ste povedali, 
že si nemyslíte, že sa 
dostaneme na úro-
veň spred pandémie. 
Ako vyzerá aktuálna 
situácia a aké sú vy-
hliadky na najbližšie 
obdobie?

- Faktom je, že naše 
predpoklady sa za-
čínajú napĺňať už od 
prvého mesiaca tohto 
roka. Počas celého pr-

vého kvartálu postupne 
navyšujeme objem zákaziek pre 
všetky prevádzkarne. Nárast cien 
vstupných surovín a dopytu nám 
umožnil naštartovať postupné zvy-
šovanie cien našich výrobkov. Prijí-
maním nových zamestnancov roz-
širujeme zmennosť v jednotlivých 

prevádzkarňach. 
Už teraz môžem potvrdiť, že v 

marci a apríli budeme mať výrobné 
kapacity naplnené.

Ako sa vyví-
ja situácia v 
o c e l i a r s ko m 
priemysle v 
celosvetovom 
meradle?

- Predaj hut-
níckych vý-
robkov je od 
začiatku roka 
na vzostupe. 
Postupne sa 
otvárajú výrob-
né kapacity pre 
plný materiál, 
ploché výrob-
ky, dlhé rúrové 
produkty a pro-
fily po celom 
svete. Najbliž-
šie mesiace však ukážu, aká je sku-
točná spotreba finálnych výrobkov 
a tým aj udržateľnosť nárastu trhu.

Osobitnou kapitolou sú terito-

riálne obmedzenia na jednotlivých 
trhoch. V rámci ochrany trhu EÚ ini-
ciuje ESTA nové konanie na import 
z tretích krajín, hlavne Číny. Očaká-
vame úpravu dovozných kvót, ako 

dôsledok Brexitu. 
Po voľbách v USA je 
otázne predlžovanie 
importných ciel z 
krajín EÚ.

Potenciálny nárast 
ceny ropy, a tým aj 
spotreba OCTG rúr 
pre ťažobný priemy-
sel, môže v celosve-
tovom meradle vý-
razne zlepšiť situáciu 
pre výrobcov bezšví-
kových rúr.

Momentálne je pri 
uzatváraní kontrak-
tov najväčšou výzvou 
prudké zvyšovanie 
cien vstupných suro-
vín.

Napriek mnohým nepriaznivým 
vplyvom verím, že rok 2021 bude 
pre našu spoločnosť lepší, ako mi-
nulý rok.

Skríningové testovanie 
sme zvládli na výbornú

T. Kubej, noviny@zelpo.sk

Testovanie malo bezproblémový priebeh.      Foto: A. Nociarová

Vážení spolupracovníci,
po niekoľkoročných rokovaniach 

vedenia Železiarní Podbrezová a.s., 
hlavne nášho generálneho riaditeľa 
Ing. Vladimíra Sotáka s Minister-
stvom dopravy a výstavby SR, ako 
aj s vedením Sloven-
skej správy ciest, sa v 
pláne opráv ciest po-
darilo presadiť opravu 
cesty I/66 v súbehu 
s areálom ŽP a.s. Na 
opravu tejto časti ces-
ty bola vypracovaná 
projektová dokumen-
tácia a bola vyhlásená 
súťaž na zhotoviteľa. 
S víťazom súťaže bola 
uzavretá zmluva o 
dielo a koncom roku 
2020 došlo k odovzdaniu „stavenis-
ka“ na realizáciu. Väčšina z nás, kto-
rá týmto úsekom cesty prechádza, 
vidí, že tento úsek je výrazne degra-
dovaný, je nefunkčné odvodnenie 
(kanalizácia), na mnohých miestach 
počas dažďa stoja veľké mláky, na 
mnohých miestach sú depresie as-
faltu, obrubníky sú vylámané. Čo 
však z cesty nevidno, je výrazná de-
gradácia oporného múru, s rizikom 
zrútenia, ktorý drží celé teleso ces-
ty a ktorý je majetkom Slovenskej 

správy ciest. V niektorých miestach 
v minulosti už došlo k prepadnutiu 
časti chodníka do areálu železiarní 
a naša spoločnosť na vlastné nák-
lady opravila túto poškodenú časť. 
Preto považujeme celkovú opravu 

ako akútnu a sme radi, 
že sa v blízkej dobe 
začne s jej samotnou 
realizáciou. Nakoľko 
v tomto úseku cesty 
neexistujú relevant-
né obchádzkové trasy, 
oprava cesty si určite 
vyžiada komplikáciu v 
doprave v tomto úse-
ku, tvorbu rozsiahlych 
kolón, čo si vyžiada 
výrazné zdržania (iste 
si pamätáte kolóny pri 

oprave mosta pri  Slovenskej Ľupči). 
Prieťah obcou Podbrezová je hlav-
ný dopravný koridor spájajúci Ho-
rehronie s Banskou Bystricou, ale 
aj  tranzitná cesta medzi Pohroním 
a Liptovom. Podľa dopravnej ana-
lýzy prejde denne týmto úsekom 
skoro 20-tisíc áut. V čase dopravnej 
špičky (13.30 až 14.30 hod.) prejde 
týmto úsekom približne 1200 až 
1250 áut. Začiatok opravy je plá-
novaný od 1. apríla 2021 (v prípa-
de dobrých poveternostných pod-
mienok práce môžu začať aj skôr). 
Oprava sa dotkne úseku dlhého 
zhruba 550 metrov (zlom cesty asi 
150 metrov pred kyslikárňou v sme-
re od Banskej Bystrice až po vjazd 
do dopravy). Dĺžka opravy je pláno-
vaná na osem mesiacov, no v snahe 
ŽP, ako aj obce a ostatných zainte-
resovaných, je dosiahnuť skrátenie 
uvedeného termínu. Oprava má 
dve etapy. Prvá etapa je oprava 
odvodnenia cesty (kanalizácia), 
oprava chodníka, koruny oporného 
múru, oplotenia a samozrejme aj 
nová asfaltová vrstva cesty. V tej-
to etape budú práce sústredené v 
jazdnom pruhu susediacom s našou 
spoločnosťou. Prejazd cesty počas 
výstavby bude striedavo v jednom 
jazdnom pruhu, riadený svetelnou 

signalizáciou a regulovčíkmi. Aby 
sa skrátil hluchý čas prejazdu, bude 
tento úsek postupne realizovaný po 
úsekoch dlhých približne 80 metrov.  
Druhá etapa bude oprava oporné-
ho múru z vnútra areálu ŽP, ktorá už 
nebude v takej miere obmedzovať 
automobilovú dopravu, ale výrazne 
ovplyvní fungovanie vnútroareálo-
vej železničnej vlečky. Táto etapa sa 
bude realizovať v presne definova-
ných výlukových časoch, aby neo-
hrozila chod ŽP a.s. Počas doprav-
ných obmedzení na ceste I/66 je 
predpoklad, že tranzitná doprava v 
smere Banská Bystrica – Podbrezo-
vá – Čertovica – Liptovský  Hrádok, 
resp. Hybe a späť, bude presmero-
vaná cez horský prechod Donova-
ly, čo pomôže odľahčiť dopravnú 
záťaž. Ostáva však dosť intenzívna 
regionálna doprava medzi Banskou 
Bystricou a Breznom. Alternatívna 
obchádzka v trase Lopej – Dolná 
Lehota – Krpáčovo – Tále – Bystrá 
je vzhľadom na úzky profil cesty 
medzi Krpáčovom a Táľami proble-
matická (profil len pre jedno osob-
né auto) a nemožno s ňou uvažovať 
ako s vhodným riešením. Vnútro-
podniková doprava medzi novým 
a starým závodom bude riešená 
dočasným otvorením vrátnice pri 
investičnom sklade, čo tiež zníži in-
tenzitu v tomto úseku. Oprava ces-
ty sa výrazným spôsobom dotkne 
aj zamestnancov ŽP a.s. prechá-
dzajúcich týmto kritickým úsekom, 
a preto je potrebné pri príchode 
do zamestnania počítať s potreb-
ným časovým predstihom. Určite v 
tomto období bude najrýchlejším 
spôsobom dopravy,  bez žiadneho 
časového obmedzenia, cestovanie 
vlakom. Aby sa zatraktívnil tento 
spôsob dopravy, najmä z vlakovej 
stanice Chvatimech, plánujeme na 
základe prieskumu požiadať o zria-
denie kyvadlovej dopravy medzi 
Chvatimechom a autobusovou zá 
stavkou „Nový závod“ k vlakovým 

Na „horúcu tému“ s technickým riaditeľom 
Ing. Milanom Srnkom, PhD.

pokračovanie na strane 2Súčasný stav cesty I/66 pri areáli ŽP a.s. pokračovanie na strane 2

S Ing. Andrejom Orolínom, 
konateľom KBZ s.r.o.

V novom roku sme zabezpečili 
údržbu všetkých technologic-
kých zariadení a mechanizmov a 
spracovali sme materiál pre na-
šich zazmluvnených partnerov. 
Momentálne u nás prebieha 
plynulá expedícia. Pri súčasnej 
spoločenskej situácii, výskyte 
pandémie, bude pre nás pri-
oritou udržať spoločnosť v pre-
vádzke a snažiť sa dosiahnuť 
kladný hospodársky výsledok.

V štyroch prípravných 
zápasoch štyri víťazstvá

Od začiatku roka 2021 odohrali 
naši futbalisti, v rámci zimnej 
prípravy, štyri zápasy, v ktorých 
si pripísali štyri víťazstvá. Trikrát 
sme dokázali zvíťaziť nad sú-
permi z Fortuna ligy a raz sme 
si poradili s druholigovým súpe-
rom. Postupne sme sa stretli so 
Senicou, Pohroním, Sereďou a 
Trebišovom.

V dňoch 22. až 26. januára sa uskutočnilo v mobilnom odberovom 
mieste, ktoré zriadili ŽP a.s. v priestoroch Domu kultúry ŽP a.s. v Pod-
brezovej, skríningové testovanie zamestnancov Železiarní Podbrezová 
a dcérskych spoločností antigénovými testami. Skríningové testova-
nie na ochorenie COVID-19 vo firmách bolo dobrovoľné a mohli sa ho 
zúčastniť nielen zamestnanci, ale aj ich rodinní príslušníci.
O viac informácii sme požiadali kompetentné osoby, ktoré sa podieľa-
li na zabezpečení bezproblémového priebehu testovania:
Ing. Mária DEMIANOVÁ, vedúca odboru personalistiky a miezd
   - V pracovných dňoch boli k dispozícii dva odberné tímy, cez víkendové 
dni jeden. Tím bol zložený z dvoch zdravotníkov a dvoch administratív-
nych zamestnancov. Počas celého obdobia testovania sa v tímoch vys-
triedalo deväť zdravotníkov z radov zamestnankýň zdravotného stredis-
ka, odboru bezpečnosti a životného prostredia a dcérskej spoločnosti 
ŽP Rehabilitácia s.r.o. Pri administratíve sa vystriedalo celkovo pätnásť 
zamestnankýň, ktoré vykonávali prihlasovanie, registráciu a tlač certi-
fikátov. Testovanie bolo plynulé, bez čakania, zamestnanci mohli využiť 
na testovanie objednávanie cez systém, nahlásiť sa telefonicky alebo 
priamo na mieste.
Ing. Pavel FAŠKO, vedúci odboru bezpečnosti a životného prostredia
   - Testovania zamestnancov ŽP a.s. a dcérskych spoločností na zriade-
nom mobilnom odberovom mieste „MOM“ v Dome kultúry Podbrezová 
sa v spolupráci so zdravotným strediskom podieľal aj odbor bezpečnos-
ti a životného prostredia prostredníctvom dvoch zamestnancov, ktorí 
ako zdravotnícki pracovníci vykonávali odber biologického materiálu na 
vykonanie diagnostického testu umožňujúceho priamo detegovať anti-
gény ochorenia COVID-19 (antigénový test). 
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Vladimír HANZEN, odbor riadenia 
a zabezpečenia kvality

- Absolvoval som už trikrát testo-
vanie na COVID-19. Na prvom celo-
plošnom testovaní  som čakal tro-
chu dlhšie, ale dalo sa to zvládnuť, 
druhé kolo prebehlo lepšie, ale 
toto testovanie bolo zorganizované 
najlepšie. Na pracovisku sme mali 
možnosť vybrať si vhodný termín 
a prišiel som sem presne v stano-
venú hodinu. Prišiel som rovno na 
test, bez čakania.

renáta NÚTErOVÁ, odbor riade-
nia a zabezpečenia kvality

- Testovaná som už piatykrát. 
Dve boli celoplošné, v decembri 
nám umožnil testovanie zamestná-
vateľ a bola som aj minulý týždeň 
s manželom. Podľa toho, ako to 

tu prebieha, jednoznačne musím 
konštatovať, že je to zorganizované 
najlepšie. Nemusíme obstávať von-
ku, prišli sme v čase, na ktorý nás 
objednali a aj na výsledky čakáme 
vo vnútri.

Marek GIErTL, centrálna údržba
- Testovanie absolvujem druhý-

krát. Prvé bolo celoplošné, tam 
som si veru vystál poriadny rad. Ale 
to ešte neboli s tým žiadne skúse-
nosti. Teraz sme mali možnosť roz-
hodnúť sa, či sa chceme testovať 
tu alebo v mieste bydliska. Majster 
nám dal možnosť vybrať si termín, 
ktorý nám vyhovuje, a tak som sa 
rozhodol prísť sem, aby som nemu-
sel čakať. A tak to aj bolo.

Jakub MUrÁNSKY, centrálna údrž-
ba

- Absolvujem testovanie už štvr-
týkrát. Dvakrát z toho som si vystál 

pred nemocnicou v Brezne dvoj-
hodinový rad. Mal som príznaky, 
preto som tam šiel, ale nebolo to 
príjemné čakanie. Napokon bol 
test negatívny. Ale vďaka tejto 
skúsenosti oceňujem, že zamest-
návateľ zorganizoval načasovanie 
testovania. Vôbec sme nečakali, 
ide to presne podľa plánu. Už len 
počkať na výsledok v odstupoch, 
ale vo vnútri.

Patrik CANDrÁK, centrálna údržba
- Zúčastňujem sa testovania na 

COVID-19 už tretíkrát. Bol som na 
celoplošnom a asi som mal šťastie. 
Ani raz som nemusel čakať v rade. 
Aj napriek tomu oceňujem organi-
záciu testovania pre zamestnancov 
Železiarní Podbrezová. Je to per-
fektne pripravené, každý príde v 
určenom čase a funguje tu systém. 
Všetko prebehlo v pohode, bez ča-
kania. 

O. Kleinová
Foto: I. Kardhordová
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Ako hodnotíte priebeh testovania, ktoré vám zabezpečil zamestnávateľ?

V. HANZEN P. CANDRÁKJ. MURÁNSKYM. GIERTLR. NÚTEROVÁ

Na „horúcu tému“ s technickým riaditeľom
Ing. Milanom Srnkom, PhD.

dokončenie zo strany 2

Antigénové testy.    Foto: A. Nociarová

Skríningové testovanie sme zvládli na výbornú
dokončenie zo strany 2

Zo sveta ocele
Zdroj: TASR 

V košických oceliarňach U. S. Steel opätovne spustili vysokú pec, ktorú odstavili pred rokom a pol vzhľadom 
na situáciu na trhu s oceľou. V prevádzke sú tak aktuálne znova všetky tri vysoké pece. TASr to vo štvrtok 
potvrdil hovorca podniku Ján bača. 

„Môžem potvrdiť, že sme znova spustili vysokú pec číslo tri, aby sme mohli uspokojiť požiadavky našich 
zákazníkov a dodať im produkty, ktoré si objednali,“ uviedol hovorca s tým, že podnik nebude robiť žiadne 
predpovede o tom, ako sa trh ďalej bude vyvíjať. „Máme veľa otáznikov súvisiacich s európskym trhom a málo 
odpovedí na to, ako sa ďalej budú vyvíjať vysoké ceny za suroviny, energie, poplatky za emisie CO2. Budeme 
zároveň veľmi pozorne sledovať vývoj pandémie, pretože bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov bude 
kľúčovým kritériom pri ďalších rozhodnutiach,“ dodal Bača.

K odstávke jednej z troch pecí došlo 20. júna 2019 s tým, že podnik prispôsobil výrobu a sortiment výrobkov 
aktuálnej situácii a dopytu zo strany zákazníkov. „Po dôkladnom vyhodnotení situácie na trhu s oceľou v Európ-
skej únii (EÚ), masívne zasiahnutom oceľovými výrobkami dovážanými do EÚ, sme sa rozhodli konať a chrániť 
náš biznis proaktívnym spôsobom. Žiaľ, nedočkali sme sa žiadnych rýchlych a rozhodných opatrení od inštitúcií 
EÚ, ktoré by mali adekvátne podporovať naše odvetvie. Musíme byť zodpovední voči našim zamestnancom a 
zákazníkom a chrániť náš biznis pre budúcnosť,“ informovali vtedy oceliarne. O mesiac neskôr oznámili, že do 
konca roka 2021 znížia počet zamestnancov vrátane dcérskych spoločností o 2500.

spojom v časoch striedania zmien 
(do a z roboty). Bežne táto cesta v 
dĺžke približne 1200 metrov trvá 
15 až 20 minút. Výrazne obme-
dzený v tejto časti bude aj pohyb 
chodcov a cyklistov. 

Vedenie spoločnosti umožní za-
mestnancom aj prejazd cez areál 
ŽP a.s. na základe vydaného špe-
ciálneho povolenia za účelom prí-
chodu a odchodu do zamestnania, 
avšak tento prejazd nebude umož-
nený na súkromné účely. 

V nasledujúcom prieskume vás 
chceme požiadať, na základe uve-
dených informácii, o vyjadrenie, 
akým spôsobom budete plánovať 
svoju cestu z a do zamestnania, 

aby sme na základe výsledku mohli 
rokovať s príslušnými dopravcami 
na posilnení a prispôsobení grafi-
konov dopravy. Prosím anketové 
lístky vhodiť na vrátniciach naj-
neskôr do 5. februára. Zo zúčast-
nených vyžrebujeme jedného za-
mestnanca, ktorý získa hodnotnú 
cenu. 

Bezpochyby nás čaká náročné 
obdobie, ktoré si bude vyžadovať 
veľa trpezlivosti, ale pevne veríme, 
že opravená  cesta výrazne prispeje 
k bezpečnosti cestnej premávky, aj 
k bezpečnosti premávky na vnút-
roareálovej železničnej vlečke. O 
opatreniach, ktoré budú mať vplyv 
na dopravnú situáciu, vás budeme 
pravidelne informovať prostred-
níctvom našich médií.

Odberný tím objektívom A. Nociarovej

Zároveň bol zabezpečený denný 
zvoz odpadov, vznikajúcich pri an-
tigénovom testovaní, a to najmä 
nebezpečného biologického od-
padu, zhromažďovaného v špe-
ciálnych 60-litrových plastových 
nádobách tzv. „KLINIK boxoch“. Tie 
boli po naplnení hermeticky uzav-
reté, vydezinfikované a odvezené 
na vyhradené miesto. Jeho odber 
a zneškodnenie je zabezpečený 
prostredníctvom zmluvnej organi-
zácie, ktorá má na nakladanie s ta-
kýmto odpadom platné povolenia 
a súhlasy.
Mgr. Štefan JUHANIAK, odbor per-
sonalistiky a miezd
   - Mali sme za úlohu systémovo 
vyriešiť priebeh testovania z hľa-
diska administratívy a ešte pred-
tým bolo potrebné zamestnancov 
zadeliť do harmonogramu. V spo-

lupráci s dcérskou spoločnosťou 
ŽP Informatika s.r.o. sme na to 
využili Informačný systém lekár-
skych prehliadok, do ktorého majú 
prístup majstri a referenti jednot-
livých organizačných útvarov. Pros-
tredníctvom nich boli zamestnanci 
objednávaní na testovanie. Týmto 
krokom sa podstatne skrátila čaka-
cia doba, nakoľko sme ich osobné 
údaje mali pripravené a tiež, že za-

mestnanci boli objednávaní v pra-
videlných časových intervaloch. 
Testovanie prebehlo organizačne 
tak, že pri prvom stanovišti bolo 
zamestnancovi navedené osobné 
číslo a pridelené číslo testovania, 
ktorého jeden ústrižok bol odo-
vzdaný pri odbere. Odber a vy-
hodnotenie prebehlo anonymne 
a to tak, že s prideleným číslom 
testovania sa testovaný presunul 
na ďalšie stanovisko, kde sme čísla 
spárovali a testovaný dostal výsle-
dok. Nakoľko nebolo potrebné vy-
pisovať žiadne údaje, priebeh ad-
ministrácie bol značne urýchlený. 
Proces testovania fungoval plynule 
a to aj napriek tomu, že sme to rie-
šili prakticky „zo dňa na deň“. Boli 
sme tu od rána do večera, ale naše 
úsilie stálo zato a zabezpečili sme, 
podľa môjho názoru, bezprob-
lémový priebeh testovania. Iste, 
vždy je čo vylepšovať, ale myslím, 
že sme to zvládli celkom dobre.
Ing. Ján VILLIM, asistent personál-
nej riaditeľky
   - V mobilnom odberovom mies-
te Domu kultúry ŽP a.s. v Pod-
brezovej bolo vykonaných 907 
antigénových testov. Z nich bolo 
pozitívnych osem, čo predstavuje 
pozitivitu 0,88 percenta. Ďakujem 

všetkým zamestnancom, ktorí sa 
akoukoľvek formou pričinili o bez-
problémový priebeh testovania 
našich zamestnancov a tiež dcér-
skym spoločnostiam ŽP Informa-
tika s.r.o., ŽP Rehabilitácia s.r.o., 
ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. a ŽP 
– Gastroservis, s.r.o. Plynulý prie-
beh testovania je výsledkom našej 
tímovej spolupráce. Zároveň vás 
chcem informovať, že v dňoch 29. 
januára až 2. februára sa uskutoční 

v mobilnom odberovom mieste v 
priestoroch Domu kultúry ŽP a.s. 
v Podbrezovej opätovné skrínin-
gové testovanie zamestnancov 
Železiarní Podbrezová a dcérskych 
spoločností a ich rodinných prísluš-
níkov antigénovými testami, ktoré 
je dobrovoľné. Mobilné odbero-
vé miesto bude aj po ďalšom kole 
skríningového testovania otvorené 
v termínoch, ktoré budú oznáme-
né v rozhlase a na intranete.
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Novoročná anketa s vedúcimi prevádzkarní
a odborných útvarov

1. Ako hodnotíte uplynulý rok vo vašej prevádzkarni? 
2. S akými očakávaniami vstupujete do roku 2021? 
3. Vaše želanie spolupracovníkom a čitateľom Podbre-
zovana.

M. Jančovič, noviny@zelpo.sk

Ing. Igor KLIMENT, vedúci oceliarne

1. - Rok 2020 môžeme hodnotiť ako jeden z 
najťažších za ostatné obdobie. Bol ovplyv-
nený celosvetovou pandémiou koronavírusu 
COVID-19, ktorá negatívne pôsobila na objem 
zákaziek. Tak, ako sa menili požiadavky zákazní-
kov, následne bol upravovaný pracovný režim. 
Ak sme v úvode roka pracovali v trojzmenno-
vom päťdňovom režime, v marci sme prešli 
na trojzmenný šesťdňový a následne na štvor-
zmenný nepretržitý pracovný režim. Od júna 
zase na trojzmenný päťdňový, v ktorom sme 

zotrvali až do konca roka. Aj napriek zmenám pracovných režimov, dôle-
žité ukazovatele ako prestoje a predváha, môžeme hodnotiť kladne. Rok 
2020 bol aj rokom inovácií a technologických zmien, šlo o odskúšanie lia-
ceho prachu, ponorných trubíc s rôznou izolačnou hrúbkou, monolitickej 
výmurovky v hubici medzipanvy, ubíjacích hmôt pre nistej EAF. Hlavným 
cieľom bolo predĺženie životnosti zariadenia, zvýšenie bezpečnosti prá-
ce, odskúšanie nových náhradných materiálov. V spolupráci so ŽP VVC 
bola úspešne odliata nová akosť ocele T5 pre kotlové a výmeníkové rúry. 
Bol zakúpený merací prístroja Hydris. Počas decembrovej strednej opravy 
bola vymenená pôvodná tlmivka na EAF peci za novú od firmy ETD. Aj 
napriek nepriaznivému priebehu počas roka sme vyrobili 279,9 kiloton 
ocele.
2. - Od nového roka očakávame, že recesia spôsobená celosvetovou pan-
démiou koronavírusu COVID-19 bude slabnúť, trh s hutníckymi výrobka-
mi a oceľou sa bude zlepšovať. Do budúcnosti pozerám s optimizmom, aj 
keď očakávam náročné obdobie. Verím v schopnosti našich spolupracov-
níkov a spoľahlivosti zariadení, že dokážeme zabezpečiť plnenie úloh v 
požadovanej kvalite a množstve  vyrábanej ocele.
3. - Do nového roku prajem všetkým spolupracovníkom aj zamestnancom 
celej spoločnosti veľa zdravia, šťastia, pohodu a veľa úspechov počas ce-
lého roka 2021 v pracovnom aj osobnom živote.

Ing. Jozef TURIS, vedúci odboru riadenia a zabezpečenia kvality

1. - Uplynulý rok 2020 patrí do kategórie tých najťažších po všetkých smeroch. V Že-
leziarňach Podbrezová pracujem už 36-ty rok a môžem povedať, že za toto obdobie 
už veľa pamätám. V spoločnosti došlo k viacerým udalostiam, či už menej alebo viac 
významným, tak v negatívnom ako aj pozitívnom smere. Rok 2020 bol poznačený 
pandémiou, ktorá spôsobila narušenie systému normálneho životného štýlu, zdravia, 
spôsobila obmedzenia v osobnom aj pracovnom prostredí, museli byť prijaté reštrikč-
né opatrenia. Napriek všetkým ťažkostiam v uplynulom roku boli zvládnuté požiadav-
ky a úlohy týkajúce sa nášho odboru, čo je tiež nezanedbateľný prínos k zdarnému 
plneniu výrobných úloh kladených na výrobné prevádzkarne.
2. - Verím, že pandémia bude v priebehu roku 2021 doznievať, čo bude mať za násle-
dok postupnú stabilizáciu a zlepšenie situácie vo svete. Železiarne Podbrezová dispo-

nujú vyspelým pracovným kolektívom a technikou, a zamestnanci si aj v zložitých situáciách vedia adekvátne 
zastať svoje miesto a zodpovedne pristupovať k svojím pracovným povinnostiam. Verím, že v tomto roku budú 
postupne napĺňané kapacitné plány výroby a rok 2021 sa podarí ukončiť s kladným výsledkom hospodárenia. 
3. - Chcem poďakovať celému pracovnému kolektívu odboru riadenia a zabezpečovania kvality za pracovné 
nasadenie v roku 2020, chcem poďakovať aj všetkým kolegom podbrezovských železiarní za úsilie a snahu vyna-
loženú pri plnení si pracovných úloh a povinností počas uplynulého roka. Želám všetkým spoluzamestnancom, 
ako aj ich rodinám, veľa zdravia, šťastia, pohody radosti a vzájomného porozumenia v roku 2021.

Ing. Jozef MICHÁLIK, vedúci ťahárne rúr

1. - Uplynulý rok bol v našej prevádzkarni zložitý. Problémy vznikali hlavne obmedze-
niami spôsobenými pandémiou COVID- 19. V priebehu roka došlo nielen k zníženiu 
objemu zákaziek, ale aj cien našich výrobkov, čo bolo dôvodom zlého hospodárske-
ho výsledku. Napriek tomu chcem poďakovať našim zamestnancom za obetavosť, že 
napriek vysokej chorobnosti sa nám darilo plniť operatívne úlohy.
2. - Samozrejme, že bude lepší, ako tie predchádzajúce, že budeme pracovať bez úra-
zov, kvalitne, bez reklamácií a bez výrobných sklzov. Z pohľadu zákaziek sa rok 2021 
javí lepšie ako rok 2020 a veríme, že sa čoskoro dostaneme na plnú výrobnú kapacitu. 
Tento rok budeme v spolupráci s kolegami z technicko-investičného odboru realizovať 
zaujímavé investičné akcie a očakávame, že budú úspešne ukončené. Najväčšou z nich 
je úpravárenská linka na spracovanie rúr pre tepelné výmenníky do dĺžky 20 metrov. 

Táto akcia je rozdelená na tri etapy a stavebné prípravy začali už koncom minulého roka.
3. - V novom roku želám všetkým kolegom z prevádzkarne ťaháreň rúr, ako aj všetkým čitateľom Podbrezovanu,  
hlavne veľa pevného zdravia a šťastia. Dúfam, že tieto kritické dni, spôsobené pandémiou, čoskoro pominú a 
budeme sa môcť vrátiť k doterajšiemu životu bez obáv a obmedzení.

Ing. Stanislava SVETLÍKOVÁ, vedúca odboru financovania

1. - Rok 2020 hodnotím ako jeden z najťažších, plný neistoty sprevádzajúcej nás vo 
všetkých oblastiach života – epidemiologickej, ekonomickej i politickej. Niesol sa v 
znamení nových výziev týkajúcich sa efektívneho nakladania so zverenými finančnými 
prostriedkami, hľadania optimálnych riešení  a intenzívnej komunikácie s financujú-
cimi bankami. Aj vďaka otvorenej komunikácii sme pre banky partnerom, ktorému 
dôverujú a vychádzajú v ústrety. V záujme zefektívnenia činnosti odboru financovania 
sme v rámci reorganizácie uskutočnili zmeny, ktoré si vynútili úpravu stránkových dní 
v našich pokladniach (pripomínam: pondelky a stredy je otvorená pokladňa NZ, v uto-
rok, štvrtok a piatok SZ). Pevne verím, že nám zákazková náplň a platobná disciplína 
našich odberateľov zabezpečí stabilitu finančných zdrojov a naďalej umožní zasielanie 
výplat zamestnancom vo výplatnom termíne a plniť všetky záväzky voči našim dodá-
vateľom, bankám, či štátu riadne a včas.

2. - Prajem si, aby rok 2021 priniesol zlepšenie epidemiologickej situácie, za ktorou bude nasledovať silné ekono-
mické oživenie. Oživenie do tej miery, že sa budeme cítiť bezpečne a život sa presunie do „normálu“. Deti nech 
sa môžu nerušene vzdelávať v školách a relaxovať na športoviskách. Stretávanie sa a slobodné cestovanie nech 
sa opäť stanú samozrejmosťou. 
3. - Všetkým kolegom v Železiarňach Podbrezová prajem oceľové zdravie, veľa vzájomného porozumenia a spo-
kojnosti v rodinnom i pracovnom živote.

Ing. Tomáš BEVILAQUA, vedúci 
odboru technického a investičného 
rozvoja

1. - Napriek tomu, že uplynulý rok nebol pre 
našu spoločnosť ideálny, čo sa týka objemu zá-
kaziek ani dosiahnutých hospodárskych výsled-
kov, vedenie Železiarní Podbrezová rozhodlo 
zrealizovať všetky naplánované investície. Pre 
nás, z investičného odboru, to bola veľká vý-
zva, pretože okrem veľkého počtu investičných 
akcií a skráteného pracovného času počas let-
ných mesiacov, sme sa museli vysporiadať aj s 

dôsledkami rôznorodých protipandemických opatrení. Napriek tomu, že 
sa nám nepodarilo zrealizovať všetky naplánované akcie na sto percent, 
som veľmi spokojný s tým, ako sme ukončili rok 2020, aj s ohľadom na 
danú situáciu. Preto chcem aj touto cestou poďakovať všetkým kolegom z 
investičného odboru, rovnako aj z iných organizačných útvarov, za dobre 
vykonanú prácu. 
2. - Očakávam, že rok 2021 bude „normálnejší“, stabilnejší a predvída-
teľnejší ako predošlý. Po pracovnej stránke verím, že sa nám podarí zre-
alizovať všetky naplánované investície v stanovených termínoch tak, aby 
priniesli čo najväčší osoh pre našu akciovú spoločnosť.
3. - Všetkým prajem v novom roku hlavne veľa zdravia, šťastia a pohody. 
Takisto aj trpezlivosti a ohľaduplnosti, ktoré budeme potrebovať minimál-
ne do leta, kým sa situácia neupokojí. Kolegom z odboru navyše želám 
veľa pracovného elánu, tvorivú atmosféru a otvorenú myseľ.

Vlaňajší rok 2020 bol 
takmer celý pozna-
čený pandémiou ko-
ronavírusu. Ako hod-
notíte toto obdobie 
vo vašej spoločnosti s 
odstupom času?

- Toto obdobie bolo 
dosť výnimočné, aj 
napriek nedostatku 
ochranných pomôcok 
– rukavíc, rúšok či dez-
infekcie, sme dokázali 
za prísnych hygienic-
kých podmienok udržať spoloč-
nosť v nepretržitom chode. Mali 
sme minimálny výskyt ochorenia a 
karantény u našich zamestnancov.

S Ing. Andrejom Orolínom, konateľom KBZ s.r.o.

Prioritou pre nás bude udržať 
spoločnosť v prevádzke

Ako ste odštartovali nový rok?
- V novom roku sme zabezpečili 

údržbu všetkých technologických 
zariadení a mechaniz-
mov a spracovali sme 
materiál pre našich 
zazmluvnených partne-
rov.

Momentálne v našej 
spoločnosti prebieha 
plynulá expedícia.

Čo bude pre vás pri-
oritou v tomto roku?

- Pri súčasnej spo-
ločenskej situácii, 
výskyte pandémie, 

bude pre nás prioritou udržať 
spoločnosť v prevádzke a snažiť 
sa dosiahnuť kladný hospodársky 
výsledok.

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Po voľbách do Dozornej rady ŽP a.s.
V dňoch 11. až 15. januára sa uskutočnili voľby člena Dozornej rady Žele-
ziarní Podbrezová a.s., voleného zamestnancami. Do funkcie člena Dozor-
nej rady Železiarne Podbrezová a.s., so sídlom Kolkáreň 35, 976 81 Pod-
brezová, IČO: 31562141, bol zamestnancami zvolený Ján Cipciar, ktorého 
volilo 1 006 zamestnancov (54,14 percenta platných hlasov). 

Ústredná volebná komisia v zložení Mgr. Anna Práznovská, predseda, Ing. 
Ján Villim a Ing. Ivan Setvák, členovia, 15. januára o 10. hodine uzatvori-
la voľby konštatovaním, že sa ich zúčastnilo 1 901 voličov, z ktorých bolo 
platných 1 858 a 43 neplatných  hlasov. Najvyššia účasť voličov bola zazna-
menaná vo volebnom celku č. 12 – centrálna údržba (92,45 percenta) a 
najnižšia vo volebnom celku  č. 2 – oceliareň (40,66 percenta).

Celková účasť predstavuje 64,88 percenta voličov, pričom na platnosť vo-
lieb postačuje nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.

Železiarne Podbrezová a.s. vyjadrujú poďakovanie všetkým členom prevádzkových volebných 
komisií a ostatným zamestnancom, podieľajúcim sa na príprave a realizácii volieb, za ich úspešné 
zvládnutie.
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redakcia
noviny@zelpo.sk

V ostatnom rozhovore pre Pod-
brezovan, minulú jar, ste označili 
prvé mesiace roka 2020 na finan-
čných trhoch za „najdivokejšie“, 
aké si pamätáte. Aký bol zvyšok 
roka?

- Rok 2020, ktorý len pred nie-
koľkým týždňami dobehol do cieľa, 
si smutné prívlastky ponesie ešte 
dlho. Bol zvláštny – temný, po-
chmúrny, s vyľudnenými ulicami, 
prázdnymi školskými lavicami i ka-
viarenskými stoličkami. Bez športu 
a bez kultúry. S obrovskou fackou 
pre veľkú časť ekonomiky. V našom 
jarnom rozhovore sme ešte netuši-
li, čo všetko nás v ňom bude čakať. 

S odstupom času je jasné, že rok 
2020 priniesol udalosti a výzvy, 
ktoré boli pre novodobé ekono-
miky a ich finančné trhy úplne no-
vou skúsenosťou. Takéto globálne 
problémy a obmedzenia, ktoré 
postihli azda každého z nás, si ne-
pamätáme celé desaťročia.

Nešlo však o finančnú krízu, ako 
tomu bolo v rokoch 2008 – 2009, 
preto aj reakcia finančných trhov 
na vzniknutú situáciu bola úplne 
odlišná. Začiatkom roka boli trhy 
výborne rozbehnuté a siahali po 
nových maximách. Na prvé in-
formácie z Číny ešte nereagovali. 
Keď výskyt vírusu postupne začali 
ohlasovať ďalšie krajiny a húfne  
prijímali opatrenia na obmedzenia 
ekonomiky a pohybu ľudí, prišla 
pre trhy ľadová sprcha. V priebe-
hu niekoľkých dní sa prepadli aj o 
desiatky percent. Našťastie, táto 
panika trvala relatívne krátko a 

už koncom marca prišli centrálne 
banky s opatreniami, ktoré mali 
zmierniť dopady pandémie na 
ekonomiku. Svoju pozitívnu úlo-
hu zohrali aj balíky pomoci, ktoré 
pre firmy a obyvateľov pripravo-
vali jednotlivé krajiny. Celkový 
objem tejto globálnej pomoci bol 
tak obrovský, že finančné trhy nie-
len zastavili svoj pád, ale začali aj 
opätovne rásť. Nálada na trhu sa 
veľmi rýchlo zmenila a aj keď exis-
tovalo ešte množstvo rizík, dôvera 
v podporu centrálnych bánk a vlád 
vytvorila prostredie na rýchlejší 
návrat finančných trhov na nové 
maximá.

Táto situácia pretrvala s malý-
mi odchýlkami až do konca roka a 
pozitívne sa prejavila aj na účtoch 
našich klientov.

To je príjemná správa. Môžete 
zosumarizovať výsledky všetkých 
fondov, ktoré spravuje DDS STA-
bILITA a stručne ich charakterizo-
vať?

- STABILITA, d.d.s., a.s., spravova-
la v roku 2020 spolu štyri doplnko-
vé dôchodkové fondy – tri príspev-
kové a jeden výplatný. 

Do príspevkových fondov smeru-
jú príspevky, ktoré platí zamestna-
nec a zamestnávateľ každý mesiac. 
Príspevkový fond si klient vyberá 
sám, a to v závislosti od toho, ako 
chce svoje úspory investovať, aký 
výnos očakáva, ale hlavne, aké ri-
ziko je ochotný niesť. Môže si teda 
vybrať medzi:

Príspevkovým fondom, ktorý je 
pomerne konzervatívny, dosahuje 
relatívne nízke výnosy, ale je naj-
menej rizikový, teda je tu pred-

poklad, že jeho výkonnosť bude 
najmenej kolísať. Z dlhodobého 
hľadiska však tento fond nie je 
vhodný na tvorbu úspor, nakoľko 
výkonnosť v ňom často nepokrýva 
ani infláciu. Je určený predovšet-
kým sporiteľom – investorom, kto-
rým zostáva do dôchodku už len 
niekoľko rokov, tri až päť, a svoje 
konto by už nemali vystavovať väč-
šiemu riziku. Na druhej strane, žiaľ, 
väčšina klientov tretieho piliera má 
svoje úspory práve v týchto fon-
doch, čo určite nie je najvhodnej-
šie riešenie, aj keď fond v minulom 
roku dosiahol výnos 2,08 percenta. 

Od roku 2012 ponúka STABILITA 
aj rizikovejší – Akciový fond. Je ur-
čený mladším sporiteľom, ktorí si 
doň môžu presmerovať všetky svo-
je investície, respektíve klientom 
v strednom 
veku, ktorým 
zostáva do 
dôchodku mi-
nimálne päť a 
viac rokov. Tí si 
do Akciového 
fondu môžu 
presmerovať 
aspoň časť 
svojich dote-
rajších úspor. 
V tomto fonde možno očakávať 
väčšie výkyvy výnosnosti, ale z 
dlhodobého hľadiska prináša vyš-
ší výnos ako konzervatívny fond. 
V minulom roku zhodnotil tento 
fond úspory o 2,2 percenta, najmä 
kvôli prepadom v jarných mesia-
coch, ktoré som spomínala už v 
úvode. V roku 2019 však bol výnos 
viac ako 13 percent. 

Najnovším, tretím v ponuke, je 
Indexový príspevkový fond. Vznikol 
iba v marci 2020 a ako sa následne 
ukázalo, jeho vznik bol ideálne na-
časovaný a fond dosiahol za nece-
lých desať mesiacov zhodnotenie 
29,89 percenta. Ide o najrizikovejší 
typ fondu v rámci tretieho pilie-
ra, ktorý je prednostne určený na 
dlhodobú tvorbu dôchodkových 
úspor. Investovať by do neho mali 
najmä tí klienti, ktorí majú pred 
sebou dlhý horizont sporenia, mi-
nimálne dvadsať a viac rokov. Z dl-
hodobého hľadiska ide, aj napriek 
ich možnému kolísaniu a aj výraz-
nejšiemu občasnému prepadu, o 
najvýkonnejšie fondy. 

A spomeňme ešte Výplatný fond. 
Slúži na výplatu dôchodkových 
dávok. Každý klient, ktorý ukončil 
svoju zmluvu a začína poberať do-
plnkový dôchodok má svoje úspory 
presunuté do tohto fondu a po-
stupne sú mu z nich vyplácané dáv-
ky. Fond investuje veľmi konzerva-
tívne a opatrne, aby bola hodnota 
nasporeného konta zachovaná a 
nevystavovaná väčšiemu riziku. Aj 
úspory v tomto fonde však naďalej 
„pracujú“, a preto aj výška pobera-
ných kvartálnych dávok nie je rov-
naká, ale kopíruje vývoj vo fonde. 
V tomto fonde bol pripísaný taktiež 
kladný výnos, a to vo výške 0,83 
percenta.

Je jasné, že s investovaním je spo-
jená aj istá miera rizika. Mali by 
sme sa ho obávať?

- Musím hneď v úvode podot-
knúť, že väčšina obyvateľov na 
Slovensku má s investovaním len 
veľmi malé alebo takmer žiadne 
skúsenosti, a ak vôbec, tak len 
pomerne krátku dobu. Istá miera 

strachu a obáv je teda prirodzená 
a treba ju chápať. Bolo by však ob-
rovskou škodou, ak by nás strach 
opantával natoľko, že sa kvôli  
nemu vedome oberáme o tisícky, 
možno desaťtisíce eur. 

Klienti veľmi často investujú mi-
moriadne konzervatívne, aj keď si 
môžu dovoliť podstúpiť väčšie ri-
ziko. Následne sú nespokojní s vý-
sledkami, lebo po pár rokoch zistia, 
že stávka na istotu im veľa peňazí 
nezarobila.

V investovaní platí jedno dôle-
žité pravidlo: kto chce získať vyšší 
výnos, musí celkom logicky pod-
stúpiť aj vyššie riziko. 

Mladší sporitelia, ktorým do dô-
chodku ostáva dostatok času, by 
príležitosť sporiť v Akciových alebo 
Indexových fondoch nemali pre-

márniť. Dlhý in-
vestičný horizont, 
ktorý majú pred 
sebou, minimálne 
dvadsať a viac ro-
kov, im zabezpečí 
dostatočný kom-
fort. Predstavuje 
veľký priestor pre-
čkať aj neželané 
dočasné prepady, 
napríklad v podo-

be finančných kríz, ktoré sa z času 
na čas predsa len objavia. V dlhom 
investičnom horizonte sa pokojne 
môže stať, že „prežijú“ nie jednu, 
ale i viac takýchto  kríz a na vlastnej 
koži sa následne presvedčia o tom, 
že kríza nie je obávaný strašiak, ale 
obrovská investičná príležitosť. 

Ďalším dôležitým momentom, 
ktorý pomáha minimalizovať dopa-
dy finančných kríz, je skutočnosť, 
že investovanie v rámci tretieho 
piliera je pravidelné. Umožňuje 
klientom investovať každý mesiac 
zvolenú sumu, ktorá vôbec nemusí 
byť veľká a nijako neohrozí, ani ne-
obmedzí, bežné mesačné výdavky. 
Okrem toho, nepredstavuje pre 
klientov žiadnu záťaž, ani nevyža-
duje špeciálne vedomosti v oblasti 
investovania. V absolútnej väčšine 
prípadov tieto zrážky zo mzdy re-
alizuje a odvádza zamestnávateľ 
pravidelne každý mesiac. Takéto 
pravidelné investovanie zároveň 
pomáha znižovať podstupované 
riziko – investíciu totiž rozkladá v 
čase. 

Klienti za investované peniaze 
nakupujú svoje podiely (dôchod-
kové jednotky). A keďže hodno-
ta podielov sa denne mení, majú 
príležitosť nakúpiť za rovnakú me-
sačnú investíciu – rozdielny počet 
podielov. Niekedy ich síce nakúpia 
drahšie, ale inokedy oveľa lacnej-
šie a teda viac. Dochádza tak k 
akémusi priemerovaniu nákladov 
a prípadné straty sú tak, aj v čase 
krízy, oveľa menšie.

Obávaný strašiak v podobe fi-
nančnej krízy vôbec „nemusí hrať 
proti“ klientovi, práve naopak. Ak 
si mladší investori zažijú krízové 
obdobie, majú oveľa väčšiu šancu 
nakúpiť za svoje investície väčšie 
množstvo podielov a po upokoje-
ní situácie na trhoch a postupnom 
raste, tak významne profitujú. 

Klienti, ktorým do dôchodkové-
ho veku zostáva už iba niekoľko 
rokov by sa však už takému riziku 
rozhodne vystavovať nemali. Preto 
správne rozhodnutia treba urobiť v 
správnom čase.

V každom prípade je však oveľa 

väčšou stratou, ako čiastkový pre-
pad úspor, nesporiť si na dôchodok 
vôbec. 

Je v priebehu roka možné zmeniť 
fond v ktorom máme svoje úspo-
ry?

- Samozrejme. Možno mnohí kli-
enti nemali v čase vstupu do sys-
tému všetky potrebné informácie, 
možno sa pre zmenu rozhodli ne-
skôr, na základe nových informácií, 
doterajších výsledkov a podobne. 
Nech už rozhodnutiu predchádzalo 
čokoľvek, klient má právo a mož-
nosť bezplatne a kedykoľvek pre-
sunúť celé svoje nasporené konto, 
alebo jeho časť stanovenú percen-
tuálne, do iného fondu. Rovnako 
tiež môže do iného fondu presme-
rovať nielen svoje už nasporené 
konto, ale aj mesačné príspevky. 
Zmenu môže zrealizovať osobne 
na ktoromkoľvek našom praco-
visku alebo využitím elektronickej 
formy. Potrebné tlačivo je dostup-
né na našej webovej stránke www.
stabilita.sk, v sekcii Tlačivá – Do-
datok k účastníckej zmluve o do-
plnkových dôchodkových fondoch. 
Vyplnený a podpísaný dodatok 
nám klient môže doručiť poštou 
(na adresu kontaktného centra v 
Podbrezovej) alebo mailom na ad-
resu marketing@stabilita.sk.

Správne rozhodnutia treba urobiť v správnom čase
S Mgr. Janou Volnerovou, vedúcou oddelenia marketingovej komunikácie DDS STABILITA

“Oveľa väčšou 
stratou, ako čiastkový 

prepad úspor, je 
nesporiť si na 

dôchodok vôbec.

Pripomeňme si, akou 
formou sa klienti dostanú 
k svojim ročným výpisom.

- V týchto dňoch by už všetci 
klienti mali mať k dispozícii výpis 
z účtu za rok 2020. Klientom, kto-
rí majú v STABILITA, d.d.s., a.s., 
nahlásenú svoju e-mailovú adre-
su, bol výpis zaslaný elektronicky. 
Zároveň sú výpisy pre všetkých 
klientov dostupné aj na účastníc-
kom PORTÁLI:

Do Klientskej zóny, dostupnej 
na webovom sídle www.stabili-
ta.sk, v časti Zákaznícky portál, 
sa klienti prihlásia svojím deväť 
miestnym číslom zmluvy a hes-
lom, ktoré sme im v minulosti za-
slali. Ak heslo nevedia nájsť alebo 
ho zabudli, požiadať o nové môžu 
v záložke „zabudnuté heslo“.

Každý klient, ktorý už má sprí-
stupnený používateľský účet, má 
v sekcii „Zákaznícky portál – Som 
účastník“ kedykoľvek k dispozícii 
nasledovné dokumenty:

- výpisy do roku 2017 – v prie-
činku Zoznam výpisov,

- výpisy od roku 2018 – v prie-
činku Výpisy a výkazy,

- potvrdenie o zaplatených prís-
pevkoch – v priečinku Zoznam po-
tvrdení.

V prípade akýchkoľvek kompli-
kácii nás, prosím, kontaktujte na 
bezplatnej infolinke  0800 11 76 
76 alebo prostredníctvom kon-
taktného formulára na našom 
webovom sídle.

Andrej ŠKODA, hrotovač za tepla, 
Železiarne Podbrezová
- Štúdium na FMMR určite odpo-
rúčam, je veľmi zaujímavé, navy-
še nás učia tí najlepší vo svojom 
odbore. Na štúdiu je najviac zaují-
mavé momentálne hlavne to, ako 
fakulta zvláda aktuálnu situáciu. 
Keby nebola táto situácia, pove-
dal by som, že zaujímavé je celé 
štúdium, lebo človek sa stále do-
zvie (naučí) niečo nové. Štúdium 
sa dá zvládnuť aj popri zamest-
naní, je to hlavne o chcení a o 
podpore od rodiny. Každopádne, 
dá sa to zvládať, ale človek musí 
obetovať veľa času. Štúdium mi 

Prečo študovať na 
FMMR TUKE?

dáva hlavne vedomosti, ktoré mi 
nikto nevezme. Očakávania nie sú 
viac-menej žiadne, ale dúfam, že 
zamestnávateľ nám nájde pracov-
né zaradenie, pri ktorom budeme 
môcť zúročiť nadobudnuté vedo-
mosti a byť tak prínosom.
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V rámci veľkej rekonštrukcie NsP 
brezno, n.o. bola zmodernizovaná 
aj prístrojová časť, kedy bolo do 
nemocnice zakúpené množstvo 
novej techniky, medzi ktorú patrí 
aj šesť sonografických prístrojov.

Ultrasonografy (USG) boli ob-
starané v niekoľkých kategóriách. 
Konkrétne celotelový prístroj vyš-
šej triedy, ktorý je určený pre ur-
gentný príjem/rádio-diagnostické 
oddelenie, ďalej digitálny ultrazvu-
kový systém vyššej kategórie pre 
neurologické oddelenie, ultraso-
nografické prístroje pre detské od-
delenie a oddelenie anestéziológie 
a intenzívnej medicíny, echokra-
diograf pre interné oddelenie a 
3D – 4D ultrasonografický prístroj 
pre gynekologicko-pôrodnícke od-
delenie. 

Modernizácia sonografických 
prístrojov zlepší kvalitu poskyto-
vaných služieb a umožní zvýšenie 
presnosti diagnostiky pri vyšetre-
niach. 

Všetky prístroje budú zapojené do 
digitalizovanej formy výmeny obra-
zových informácií systému PACS a 
pripoja sa tak už ku zabehnutej for-
me digitálnych snímkov z RTG a CT 
prístrojov. 

Po prvýkrát tak bude možné po-
sielať vyhotovené USG snímky v 
NsP Brezno aj do iných zdravotníc-
kych zariadení rovnako, ako je to 
v prípade spomínaných RTG a CT 
snímkov.

Celková suma šiestich sonografic-
kých prístrojov stála viac než tristo-
tisíc eur bez DPH. Veľká časť bola 
financovaná eurofondami IROP, 
ďalej Ministerstvom zdravotníctva 
Slovenskej republiky a NsP Brezno, 
n.o. 

Ing. Ján Jagerčík
projektový manažér nsP Brezno

Modernizácia sonografických prístrojov zlepší kvalitu poskytovaných služieb

Súčasť vozového parku prevádz-
karne doprava tvoril ešte nedáv-
no nákladný automobil TATrA 
T 148 s valníkovou nadstavbou, 
ktorý vzišiel z výrobnej linky závo-
du TATrA, n.p. Kopřivnice v roku 
1977. Odslúžil si už svoje roky a 
v uplynulých dňoch bol vyradený 
z evidencie. Aký bude jeho ďalší 
osud? 
O informáciu sme požiadali Ing. 
Petra KrAJANA, vedúceho pre-
vádzkárne doprava:

- Niekedy v októbri ma telefo-
nicky oslovil Michal Budaj, veliteľ 
a predseda Klubu vojenskej histó-
rie (KVH) ČSLA ANTHROPOID, so 
žiadosťou o informáciu, či je toto 
vozidlo ešte v prevádzke. Informo-
val som ho, že ho plánujeme vyra-

diť na prelome rokov 2020/2021. 
Vzhľadom na to, že prejavili oň 
záujem, nasledovala oficiálna žia-
dosť a po schválení vo vedení ŽP 
a.s. bolo vozidlo 15. januára 2021 
odhlásené z evidencie a pripra-
vené na odovzdanie. Spomínaný 
KVH sa zameriava na renovácie 
a opravy vojenskej historickej 
techniky, aj vozidiel bez zbraňo-
vých systémov pre pripravovanú 
expozíciu v priestoroch bývalých 
kasární v Brezne. Jedna časť tejto 
expozície by mala byť zameraná 
na expozíciu vozidiel a mechaniz-
mov komunálnej a stavebnej tech-
niky, ktoré sa podieľali na výstavbe 
infraštruktúry štátu v povojnovom 
období a v tejto časti by mala byť 
vystavená aj TATRA T 148. Expo-
zícia má prezentovať pre mladšie 
generácie, akým vývojom a mo-
dernizáciou sa uberala dopravná 

technika a stroje. Zároveň pouká-
žu na vysokú úroveň technickej 
vyspelosti konštruktérov v bývalej 
ČSSR.

Takýto nákladný automobil je už 
skôr raritou. Priblížite nám jeho 
využitie?

- Ako bolo už v úvode spomenu-
té, ide o vozidlo s rokom výroby 
1977. Celý čas bolo používané vo 
vozovom parku podbrezovských 
železiarní, kde najazdilo 424 705 
kilometrov. Ide o takzvanú pre-
dĺženú verziu podvozku T 148 a 
valníkovej nádstavby s dĺžkou lož-
nej plochy 6 100 milimetrov, urče-
nej na prepravu nákladu s hmot-
nosťou do 11 900 kilogramov. V ŽP 
a.s. bolo využívané na prepravu dl-
hých a zároveň aj ťažkých predme-
tov a materiálu, ako sú zväzky rúr, 
betónové panely, rameno elektród 
EAF, menšie transformátory a po-
dobne. 

V 70. a 80. rokoch boli TATRY 
148 nosnými vozidlami a mohli 
sme ich vidieť na každom rozosta-
vanom sídlisku a stavbe vo verzii 
sklápač, domiešavač betónu, au-
tožeriav alebo valník, ktorý dová-
žal panely z panelárne na stavbu. 
Boli charakteristické svojou šípo-
vito zaoblenou prednou kapotou s 
motorom umiestneným ešte pred 
kabínou vodiča, ktorá bola určená 
na prepravu troch ľudí. 

Ako každá TATRA, aj „stoštyrid-
saťosmička“ mala charakteristic-
ký zvuk, ktorý vydával vzduchom 
chladený 8 valec s usporiadaním 

do V s výkonom 157 kw (212 
koní), ktorý na voľnobeh krásne 
bublal a pri zvyšovaní otáčok sa k 
nemu pridalo svišťanie ventiláto-
ra, ktoré je pre TATRY 
typické. A poznajú ju 
aj deti, dnes tridsiat-
nici, pretože každý 
malý chlapec mal 
vtedy oranžovú plas-
tovú hračku TATRA 
148 sklápač, s ktorou 
sa hrávali na piesko-
viskách a nepríjemne 
hrkotali plastovými 
kolieskami po chod-
níku. Mimochodom, 
kto nevie a vŕta mu 
hlavou, prečo sa vozidlá vyrábané 
v Kopřivnici volajú TATRA, podľa 
pohoria na Slovensku, odpoveď 
nájde v podnikovom múzeu TATRA 
v Kopřivnici, ktoré stojí za to a od-

Našej TATRE T 148 sa dostalo „cti“ stať sa súčasťou expozície

TATRA T 148 slúžila podbrezovským železiarňam neuveriteľných 44 rokov

porúčam si tam spraviť výlet. 
Som veľmi rád, že sa vozidlu 

ujde takýto osud a stane sa expo-
nátom – po takmer štyridsaťšty-

riročnej prevádzke si 
to zaslúži. Bolo veľmi 
spoľahlivé vďaka vý-
bornému konštrukč-
nému a dielenskému  
prevedeniu a jedno-
duchosti. Budem si 
musieť zvyknúť, že 
od zajtra mi dispečer 
nenahlási na ran-
nom rozdelení číslo 
BR 033 AR do knihy 
dispečingu. Táto Tat-
ra slúžila tak dlho aj 

vďaka správnej obsluhe zo strany 
vodičov a údržbárskym zásahom v 
opravovni nákladných vozidiel, za 
čo patrí naším zamestnancom veľ-
ká vďaka za starostlivosť.

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

S Ing. Petrom Krajanom, vedúcim prevádzkarne doprava

Dňa 19. januára v prevádzkarni ťaharéň rúr prvýkrát nakladali kontajner pomocou automatickej plošiny.               Foto: A. Nociarová

Aktualita z našej fabriky

Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy
OZNAMUJE,

že s platnosťou od 1. februára 2021 bude vydávaný a v elektronickej forme zverejnený zoznam platnej riadiacej 
dokumentácie. 

D-05/2021 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy
Vo vestníku sú zahrnuté aj všetky novelizácie/aktualizácie riadiacich dokumentov realizované v priebehu 

mesiacov december 2020 a január 2021, v ktorých rubrika „Právny odbor – referát organizácie a vnútornej 
legislatívy informuje“ v novinách nie je zverejňovaná.

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

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

Modernizácia sonografických 
prístrojov v NsP Brezno

Vedúci prevádzkarne doprava Ing. Peter Krajan s členmi KVH ČSLA ANTHROPOID pri odo-
vzdávaní nákladného automobilu TATRA T 148
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Jedálny lístok 1. – 7. 2. 2021

Pondelok
Polievky: furmanská, špenátová 
so syrovými haluškami, pečivo.
● Kuracie prsia na paprike, cesto-
vina ● Bravčový rezeň s nivou a 
šampiňónmi, zemiaky, uhorka ● 
Zemiakové placky plnené mäsom 
● Lahôdkový šalát, pečivo ● Ohni-
vé kuracie stehno orientálne, ze-
leninová obloha ● Ryžový nákyp s 
ovocím ● Bageta Gurmán ● Ovoc-
ný balíček.

Utorok
Polievky: slovenská hubová, zele-
ninová so šunkou, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa ● Hovädzí guláš mexický, 
ryža, šalát ● Jelenie ragú s brusni-
cami, cestovina ● Šalát švajčiarsky 
s tofu, pečivo ● Kelový karboná-
tok, zemiaky, šalát ● Kysnutý koláč 
marhuľový, kakao ● Bageta syrová 
● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: držková, mrkvová s pó-
rom, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, ze-
miakový šalát s majonézou ● 
Hovädzia roštenka portugalská, 
slovenská ryža, šalát ● Klužská ka-
pusta ● Syrové tajomstvo, pečivo 
● Zapekaná ryba so šampiňónmi, 
šalát z červenej kapusty s kukuri-
cou ● Buchty na pare s nutelou, 
maková posýpka, kakao ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Ovocný balí-
ček.

Štvrtok
Polievky: slepačia, kyjevská šči, 
pečivo.
● Morčacie prsia plnené špená-
tom a syrom, ryža, šalát ● Hovä-
dzia pečienka sviečková, knedľa 
● Fašírka, paradajková kapusta, 
zemiaky Pestrý cestovinový šalát 
● Bravčové mäso na kari so zeleni-
nou ● Zemiakové knedličky čučo-
riedkové so strúhankou ● Bageta 
Apetito ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: mexická, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Kuracie stehno na smotane s hli-
vami, cestovina ● Hovädzí rezeň 
obaľovaný, zemiaková kaša, ša-
lát ● Džuveč z bravčového mäsa, 
uhorka ● Parížsky šalát, pečivo ● 
Zapekané zemiaky s pórom ● Pe-
čené buchty s tvarohom, kakao ● 
Bageta moravská ● Ovocný balí-
ček.

Sobota
Polievka: fazuľová kyslá s kôprom, 
pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, 
knedľa ● Kuracie prsia s horčicou, 
ryža, šalát ● Bageta Gurmán.

Nedeľa
Polievka: boršč s mäsom, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke, 
tarhoňa, cvikla ● Bravčový rezeň 
belehradský, opekané zemiaky, 
uhorka ● Bageta syrová.

Jedálny lístok
8. – 14. 2. 2021

Pondelok
Polievky: hŕstková, prešporská, 
pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, ryža, 
cvikla ● Bravčové stehno brati-
slavské, knedľa ● Ryba na vidiecky 
spôsob, zemiaky, šalát ● Pikantný 
syrový šalát, pečivo ● Hovädzí gu-
ľáš so zelenou fazuľkou ● Rezan-
cový nákyp s tvarohom a jahoda-
mi ● Bageta s pikantným mäsom 
● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: guľášová, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaková 
kaša, šalát ● Bravčový rezeň na 
hubách, tarhoňa, uhorka ● Lasag-
ne mäsové ● Grécky šalát, pečivo 
● Plnené hovädzie mäso, zeleni-
nová obloha ● Šúľance s makom ● 
Bageta Apetito ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: stupavská zabíjačková, 
francúzska, pečivo.
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa ● Pečené kuracie 
stehno, zeleninová ryža, kompót 
● Zemiakovo-bryndzové pirohy so 
slaninou ● Bulharský šalát s brav-
čovým mäsom, pečivo ● Opekané 
tofu, hrachová kaša, volské oko, 
uhorka ● Hanácke koláče ● Bage-
ta Gurmán ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: fazuľová kyslá, roľnícka, 
pečivo.
● Hovädzí guľáš maďarský, ces-
tovina ● Vyprážaný syr, zemiaky, 
tatárska omáčka ● Restovaná ka-
čacia pečeň, hrášková ryža, cvik-
la● Tlačenkový šalát, pečivo ● 
Losos na masle, dusená zelenina 
● Dukátové buchtičky s vanilko-
vým krémom ● Bageta moravská 
● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, paradajková, pečivo.
● Morčacie prsia plnené nivou, 
ryža, šalát ● Bravčová pečená kr-
kovička, kapusta, knedľa ● Vege-
tariánska pochúťka, zemiaková 
kaša, glazovaná mrkva ● Šalát 
pekinský so šunkou, pečivo ● Ces-
toviny s brokolicou a smotanovou 
omáčkou ● Šišky s džemom, ka-
kao ● Bageta s kuracím mäsom ● 
Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: údeninová, pečivo.
● Hovädzia roštenka na slanine, 
zemiaky, šalát ● Kuracie prsia s 
kuriatkovou omáčkou, cestovina 
● Bageta Apetito.

Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo.
● Bravčové stehno nitrianske, 
knedľa ● Hovädzie mäso na kore-
ní, ryža, čalamáda ● Bageta mo-
ravská.

Aj ľadové medvede starnú, 
ale rozhodne pomalšie

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Jedným zo spôsobov zlepšovania 
telesnej zdatnosti, upevňovania 
zdravia, ale i pevnej vôle je ne-
sporne otužovanie. Čoraz viac sa 
dostáva do popredia športové 
otužovanie, pod ktorým chápe-
me plávanie v studenej vode pod 
desať stupňov Celzia za každého 
počasia. Týchto otužilcov voláme 
„ľadové medvede“ a nájdu sa aj v 
našej spoločnosti. O svoje poznat-
ky sa s nami podelil Martin FAŠKO 
z valcovne bezšvíkových rúr – úp-
ravne, ktorý sa tomuto „extrémne-
mu“ športu venuje tri roky:

Čo vás podnietilo k tomu, že ste sa 
rozhodli pre takýto spôsob otužo-
vania? 

- Určite niečo užitočné spraviť 
pre svoje zdravie. Často som býval 
chorý, dosť ma to obmedzovalo v 
mojom živote, preto som hľadal 
spôsob, ako to zmeniť. 

Aké boli vaše začiatky?
- Kamarát Ján Kurančík, s ktorým 

som vyrastal, začal otužovať skôr a 
občas  mi  zavolal či to nejdem skú-
siť. Vždy som odpove-
dal: „Keď  budem  mať  
čas, tak rád pôjdem.“ 
Kamoš otužoval v lete 
aj v zime v potôčiku v 
Brezne „na  rúrach“, 
je tam krásna príroda. 
Začínal sám, postupne 
pribúdal sem-tam ne-
jaký „parťák“. Ja som 
ho len sledoval, ale 
čím ďalej, tým viac ma 
lákalo ponoriť sa do 
studenej či dokonca 
ľadovej vody.

Koľko trvalo, kým ste sa ponorili 
prvýkrát?

- Prekonal som chrípku a vtedy 
nastal ten správny čas a moje od-
hodlanie. Povedal som si, musím to 
skúsiť. Skontaktoval som sa s Janom 
a oznámil mu, že idem do toho. Do-
hodli sme sa na stretnutí o siedmej 
v Brezne na určenom mieste. Keďže 
som bol po chorobe, šiel som bez 
tašky, bez plaviek, so zámerom, že 
dnes idem len sondovať. No a na-
skytol sa mi neuveriteľný pohľad. 
Teplota vzduchu nula stupňov Cel-
zia a celá partia sa ponorila do vody 
v pohode, rozprávali sa, smiali. Ja 
som celkom nechápal, ako sa môžu 

smiať, veď im musí byť zima. Uply-
nul týždeň a nastal ten správny čas. 
Bol krásny, slnečný jesenný deň, 
voda v bazéne pri  dome  mala  de-
sať stupňov Celzia. Obliekol som sa 
do plaviek a opatrne som sa pono-
ril do vody až po krk na päť sekúnd. 
Vyletel som z bazéna ako blesk, 
trochu som to predýchal, ale vošiel 
späť. Po minúte pobytu vo vode  
nastalo v mojom tele uvoľnenie. 
Cítil som sa príjemne a nadobudol 
som pocit, že sa mi nechce ísť ani 
von. A tak to začalo. Postupne som 
trénoval, sprchoval sa studenou 

vodou. Nie je taká 
príjemná ako ľadový 
potôčik, ale pre mňa 
veľmi dôležitá. Spr-
chujem sa studenou 
vodou každé ráno. 

Čo to urobilo s vašim 
telom?

- Moje telo dnes 
vníma chlad úplne 
inak. Nevadí mi zme-
na počasia, či fúka, či 
mrzne alebo prší, ne-

vadí mi to, ja sa cítim príjemne. V 
chladnom počasí nosím vonku len 
tričko a tenkú vetrovku a stačí mi 
to.

Vraj sa neodporúča plávať v chlad-
nej vode samému. Ste partia? Kde 
plávate najradšej?

- Otužovanie, plávanie v studenej  
vode, sa neodporúča samému hlav-
ne kvôli prípadnej nevoľnosti. Cho-
díme otužovať spoločne  s partiou  
a keď  sa nedá, ochotne chodia so 
mnou manželka s dcérkou. Dávajú 
na mňa pozor. Veľmi radi chodíme 
plávať na jazero v Krpáčove, na 
Polomku, ale aj do Vajskovského 
potoka. Chodíme dva-trikrát do 
týždňa, ako sa komu dá. Ak to ne-

vyjde, musí stačiť aspoň tá studená 
sprcha. Partia komunikuje pros-
tredníctvom chatu, dohodneme sa, 
kde a o koľkej sa stretneme. Ak by 
ste sa chceli o nás dozvedieť viac, 
nájdete nás na Facebooku pod náz-
vom Hugánske ľadové medvede. 

Prispôsobujete športovému otu-
žovaniu aj svoje stravovacie návy-
ky?

- Určite áno, snažím sa stravovať 
zdravo. Mám síce rád aj slaninku, aj 
klobásu, ale jem aj zeleninu či syry. 
Nemusím sa obmedzovať, mám 
dobré spaľovanie, zrejme aj môj 
šport k tomu prispieva.

Znamená to, že tento spôsob otu-
žovania vám pomáha. Pociťujete 
už aj iné konkrétne výsledky? 

- Otužovanie mi veľmi pomohlo, 
hlavne po zdravotnej stránke. Nie 
je síce pravda, že „ľadový med-
veď“ neochorie. Ochoriem aj ja, ale  
priebeh choroby sa u mňa skrátil z 
pôvodných dvoch týždňov na dva-
tri dni. Nádchu, ktorá bola pre mňa 
„smrteľnou“ (smiech), nemávam 
vôbec.

Čo by ste odporučili tým, ktorých 
to láka, ale nemajú dostatok od-
vahy?

- Samozrejme, najprv sa treba 
oboznámiť so zásadami otužovania 
(na internete je dostatok informá-
cií, aj videí) a človek má hneď chuť 
skočiť do ľadovej vody. Potom len 
nájsť svoju partiu a oni už poradia, 
ako na to.

Hovorí sa, že „ľadové medvede“ 
nestarnú. Je to pravda?

- Určite starnú aj „ľadové med-
vede“, ale nepochybne pomalšie, 
keď zamrznú v ľadových vodách 
(smiech).

Či v zime či v lete, najradšej plávajú v partii.               Foto: súkromný archív
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Spomienky
Dňa 5. januára sme si pripomenuli 
smutné prvé výročie odvtedy, ako 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, starý otec a prastarý 
otec

Stanislav SPIŠIAK z Osrblia.
S láskou a úctou spomínajú 

synovia Ivan a Milan s rodinou
...

„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť ne-
dovolí. Prázdny je dom, smútok je v 
ňom, zostala nám len bolesť a spo-
mienka v ňom.“ 
Dňa 25. januára uplynulo osemnásť 
rokov odvtedy, ako nás opustil náš 
milovaný otec, starý a prastarý otec

Štefan PrEČUCH z Čierneho balogu.
S láskou spomínajú synovia a dcéry s rodinami

...
„Je taká chvíľa, kde končí život a za-
čína spomienka. Rozlúčiť sa nezna-
mená zabudnúť.“
Dňa 28. januára uplynulo sedem ro-
kov, ako nás navždy opustil manžel, 
otec a starý otec

barnabáš VArGA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína 
manželka s celou rodinou

...
Dňa 1. februára uplynie trinásť ro-
kov odvtedy, ako nás navždy opus-
tila naša drahá manželka, mama a 
stará mama

Mária MAJErÍKOVÁ 
z Dolnej Lehoty. 

Spomíname s láskou a úctou
...

Dňa 3. februára uplynie osem ro-
kov, ako sme sa navždy rozlúčili s 
našim milovaným otcom a starým 
otcom

Františkom MAKrAIOM 
z Podbrezovej.
S láskou a úctou na teba 

spomíname. Dcéra s rodinou
...

Dňa 6. februára si pripomenieme 
desať rokov odvtedy, ako nás navž-
dy opustila milovaná manželka, 
mama a stará mama
Viera TrUNEKOVÁ z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú 
manžel a deti s rodinami

...
„Odišla si tíško, už nie si medzi 
nami, no v našich srdciach stále ži-
ješ spomienkami“.
Dňa 8. februára uplynie smutných 
sedem rokov odvtedy, ako nás navž-
dy opustila naša milovaná manžel-
ka, mama, stará mama a babka

Alžbeta AUXTOVÁ z brezna.
Kto ste ju poznali, venuje jej spolu s nami tichú spo-
mienku.

S láskou spomínajú manžel, 
dcéra, vnučky a pravnučka

Smútočné oznamy
Dňa 25. decembra nás navždy opus-
til náš drahý milovaný manžel, otec, 
starý otec 

Dušan brOZMAN z brezna.
Dňa 30. januára si pripomenieme 
jeho nedožité 78. narodeniny. 

Manželka a dcéry s rodinami
...

Dňa 27. decembra nás vo veku 78 
rokov navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, brat a príbuzný 

Pavel bELUŠIAK z Podbrezovej.
Venujte mu prosím tichú spomien-
ku.

Smútiaca rodina
...

Dňa 12. januára  sme sa navždy roz-
lúčili s našim otcom, starým otcom 
a prastarým otcom 

Milanom HAVAŠOM z Predajnej
(pôvodne z Piesku). 

Smútiaca manželka Mária, syn 
Peter a dcéra Vlasta s rodinami

...
S hlbokým zármutkom a bolesťou 
v srdci oznamujeme, že 25. januára 
sme sa navždy rozlúčili s milovaným 
manželom, otcom a starým otcom

Ľubomírom JArIAbKOM 
z Podbrezovej.

Smútiaca rodina Seneca: „Skutočné šťastie je užívať si prítomnosť...“ (dokončenie v tajničke)

Kedysi dávno žila v mojom okolí pani, 
ktorá vždy bola dobre naladená a vede-
la každého povzbudiť a potešiť. Aj z tej 
najsmutnejšej udalosti sa snažila vyňať 
niečo, čo človeka potešilo. 

Obdivovala som ju práve preto, že hoci 
jej život bol dosť zložitý, nikdy jej nezmi-
zol z tváre úsmev a pre každého našla 
milé slovo. Bolo pre mňa záhadou, ako 
to dokáže. Nedalo mi, tak som sa jej na 
to opýtala. Jej odpoveď ma prekvapila: 
„Ráno, keď vstávam, poviem si, aj keď 
ma nečaká nič veselé, predsa sa budem 

Dôležité je, ako to prijmeme
radšej usmievať, ako smútiť. Ak ma za-
stihne niečo zlé, nepodlieham tomu, hľa-
dám východisko. Ak ma niekto požiada 
o radu v ťažkej situácii, neplačem s ním, 
ale snažím sa ho nejako potešiť, pomôcť 
mu hľadaním kladnej stránky. Vyhráva 
totiž len ten, čo sa usmieva.“ Nechcela 
som to prijať, zdalo sa mi to nereálne. 
No ona mi povedala, že každý má mož-
nosť nejako reagovať na istú situáciu a 
sám sa môže rozhodnúť, či bude veselý 
alebo smutný. „Ty si vyberáš, ako žiješ 
svoj život,“ povedala. Keď nastávali prob-
lémové situácie, vždy som si spomenula 
na jej slová a pokúšala sa nereagovať na 
konkrétne situácie bezhlavo. Niekedy sa 

mi to darilo, niekedy nie. 
Dlho som pani nevidela, až raz som ju 

zazrela v sprievode vnučky v parku. Bola 
to už starenka, ktorej roky pridali ďalšie 
starosti, sedela na vozíčku a ani oči jej 
už neslúžili. Keď som sa jej prihovorila, 
s úsmevom sa na mňa obrátila, pod-
ľa hlasu ma spoznala. Na moju otázku, 
ako sa má, odpovedala, že je nadmieru 
šťastná a spokojná. Nechápala som, ako 
môže byť niekto v takej situácii šťastný. 
Pochopila som však jej celoživotnú filozo-
fiu: „Nie je dôležité to, čo sa udialo, ale 
ako to prijmeme.“ To zrejme rozhoduje o 
všetkom. Bez rozdielu, či je to dobré ale-
bo zlé, lebo ani to sa nám nevyhne.

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Poslednú novembrovú nedeľu v minu-
lom roku sa v Podbrezovej – Štiavničke 
uskutočnilo druhé kolo Slovenského 
pohára v cyklokrose. Podujatie pod 
názvom Grand Prix Podbrezová bolo 
zaradené pre UCI kategórie do sveto-
vého pohára UCI C2. Za prísnych epide-
mických opatrení sa na štart postavilo 
122 pretekárov v Slovenskom pohári a 
53 pretekárov UCI kategórii. 

Hoci sa preteky uskutočnili bez divá-
kov, pretekalo sa naplno. V kategórii 
mladších žiakov stupne víťazov obsadili 
pretekári ŠK Topoľčianky – 1. Milan Hú-
senica, 2. Martin Stano a 3. Dušan Dário 
Lukáč. Zo žiačok sa najlepšie darilo pre-
tekárkam z CK Epic Dohňany, keď prvá 
bola Vanesa Šatková a druhá Lucia Hu-
doková. Tretie miesto patrilo Petre Mi-
nárovej z ŠK Topľčianky. Starší žiaci prišli 
do cieľa v poradí – prvý Jakub Hlubina 
z CK Epic Dohňany, druhý Jakub Javor 
z TJ Slávia ŠG Trenčín a tretie a štvrté 
miesto obsadili podbrezovskí cyklis-
ti Matej Švarc a Ondrej Hrico.Kadetky 
mali medzinárodné obsadenie stupňa 
víťazov. Prvá bola Češka Daniela Radová 
zo Steevens Cykloklub Benešov, druhá 
Poľka Tatiana Gromada z RK Aluminium 
Bike Team a tretia Slovenka Anna Ržon-
cová z CK Epic Dohňany. Medzi kadetmi 
si prvenstvo vybojoval domáci pretekár 
Matthias Schwarzbacher z ŠK Železiarne 
Podbrezová, druhý bol tiež podbrezov-
ský cyklista Samuel Fedor. Tretí skončil 

maďarský reprezentant Barnabás Vas z 
Merida Maraton Team CST. V kategórii 
Masters A zvíťazil Milan Barényi – Trek 
KCK Oslany, Masters B ovládol Branislav 
Kacina – Climberg Sport Team, v kategó-
rii Mastres C bol najlepší Milan Jánošík 
– Klub nadšencov amatérskej cyklistiky. 
Kategóriu ženy Masters vyhrala Petro-
nela Bystričanová z ŠKC Liptovská Lúž-
na. 

V UCI kategóriách sa bojovalo o body 
do rebríčka Svetového pohára. V ka-
tegórii juniorov si ich najviac pripísal 
Francúz Gauthier Rouxel z CROSS Team 
Lagendere, druhý bol jeho krajan Ma-

Grand Prix Podbrezová
Peter Medveď

teo Jot z UVC Charleville Mezieres a tre-
tí skončil Slovák Lukáš Sokolík z TJ Slávia 
ŠG Trenčín. Zo žien si s traťou najlepšie 
poradila Angličanka Amira Mellor z Al-
bion Cycles, druhá bola Češka Nikola 
Bajgerová z Team Dukla Praha a tretie 
miesto patrilo poľskej pretekárke Zuza-
ne Krystala z Vw Samochody Dostavce 
MTB Team. V hlavnej kategórii Muži 
ELITE zvíťazil belgický pretekár Lander 
Loockx Groop Hens Maes Ciontainers, 
druhé miesto vybojoval francúzsky pre-
tekár Noé Castille Cross Team Legendre 
a tretie miesto patrilo Ondrejovi Glajzo-
vi Auto Škoda Mladá Boleslav.

Stupeň víťazov kadetov. Prvý Matthias Schwarzbacher, druhý Samuel Fedor, obaja ŠĶ Železiarne Pod-
brezová, tretí Barnabás Vas z Merida Maraton Team CST.             Foto: I. Kardhordová
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V štyroch prípravných zápasoch štyri jednoznačné víťazstvá
Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

Od začiatku roka 2021 odohra-
li naši futbalisti, v rámci zimnej 
prípravy, štyri zápasy, v ktorých 
si pripísali štyri víťazstvá. Trikrát 
sme dokázali zvíťaziť nad súpermi 
z Fortuna ligy a raz sme si pora-
dili s druholigovým súperom. Po-
stupne sme sa stretli so Senicou, 
Pohroním, Sereďou a Trebišo-
vom. Celkové skóre našich hráčov 
v prvých štyroch zápasoch zimnej 
prípravy je zatiaľ 15:3.

13. januára
FK Senica – FK Železiarne Podbre-
zová 1:4 (0:4)
Góly: 69. Turčák – 12. a 21. Gere-
benits, 31. a 41. Galčík.

O víťazstve bolo prakticky roz-
hodnuté už po prvom polčase, kde 
naši futbalisti strelili štyri góly. V 
druhom polčase Senica zazname-
nala aspoň jeden gól, čím upravila 
skóre zápasu na 1:4.
Mikuláš radványi, tréner Podbre-
zovej: „Do zápasu sme vstúpili ak-
tívne a po pekných kombináciách 
sme sa dostávali do šancí. Som 
veľmi rád, že prvý polčas sme boli 
aj efektívni. Druhý polčas sme pre-
striedali a aj hráči, ktorí prišli, uká-
zali svoju kvalitu napriek tomu, že 
sme už neskórovali. Samozrejme, 
víťazstvo ma teší, ale treba naďa-
lej tvrdo pracovať a netreba toto 
víťazstvo preceňovať.“
FK Železiarne Podbrezová: Ludha 
– Kováčik, Godál, Paraj, Barbora 
– Chvátal, Bakaľa, Grendel, Gal-

čík – Gerebenits, Pavúk. Striedali: 
Breznanik, Kukoľ, Pribula, Gajan, 
Enzo Arevalo, Micovčák, Lupták.

16. januára
FK Železiarne Podbrezová – FK 
Pohronie 4:1 (2:0)
Góly: 23. Godál, 45. Pavúk, 52. Ku-
koľ, 67. Galčík – 72. Fadera.

Aj v druhom zápase sme nad 
súperom z Fortuna ligy zvíťazili 
v pomere 4:1. Po prvom polčase 
sme viedli 2:0, no už na začiatku 
druhého dejstva pridal tretí gól 
Kukoľ a o víťazovi bolo prakticky 
rozhodnuté. V 67. minúte sa pre-
sadil aj Galčík a viedli sme už 4:0. 
O jediný gól Pohronia sa postaral 
v 72. Fadera, ktorý upravil na ko-
nečných 4:1.
Mikuláš radványi, tréner Pod-
brezovej: „Myslím si, že sme opäť 
hrali proti kvalitnému súperovi z 
Fortuna ligy. Prvých pätnásť minút 
mal súper viac z hry, no postupne 
sme sa dostali do hry a dokáza-
li sme streliť dva góly. Defenzíva 
pracovala tak, ako mala a aj pre-
chodová fáza bola na požadova-
nej úrovni. Vyšiel nám aj úvod do 
druhého polčasu, kde sme pridali 
tretí gól a následne aj štvrtý. Ná-
sledne sme urobili pár striedaní a 
zápas sme už následne len dohrá-
vali. Som rád, že sme vyhrali druhý 
zápas v príprave, ale ešte raz ho-
vorím, že netreba tieto výsledky 
preceňovať. Naďalej treba tvrdo 
pracovať a verím, že v podobných 
výsledkoch budeme pokračovať aj 
naďalej.“

FK Železiarne Pobrezová: Rehák 
– Kováčik, Godál, Paraj, Barbora 
– Galčík, Bakaľa, Grendel, Chvá-
tal – Gerebenits, Pavúk. Striedali: 
Pribula, Breznanik, Luptak, Gajan, 
Kukoľ, Micovčák, Dlubáč.

20. januára
ŠKF Sereď – FK Železiarne Pod-
brezová 1:4 (1:3)
Góly: 42. Bušnja – 7. a 28. Gerebe-
nits, 41. Galčík, 90. Enzo Arevalo.
Po dvoch víťazstvách nad FK Seni-
ca a FK Pohronie čakal na našich 
chlapcov ďalší súper z Fortuna 
ligy. Na umelej tráve v Senci sme 
nastúpili proti ŠKF Sereď. Úvod 
stretnutia vyšiel našim chlapcom 
výborne. Už v 4. minúte nás mohol 
poslať do vedenia Erik Grendel, no 
jeho pokutový kop zneškodnil do-
máci brankár Ezekiel. O tri minúty 
neskôr sme sa už však ujali vede-
nia, keď sa z vnútra pokutového 
územia presadil Roland Gerebe-
nits – 0:1. V 28. minúte zvýšil naše 
vedenie opäť Gerebenits, keď sa 
zoči-voči Ezekielovi nemýlil – 0:2. 
O najkrajší moment zápasu sa po-
staral v 41. minúte Galčík, ktorý 
napriahol spoza šestnástky a jeho 
krásna krížna strela skončila až za 
chrbtom domáceho brankára – 
0:3. O minútu neskôr domáci zní-
žili, keď pokus o kľučku brankára 
Ludhu vystihol domáci Bušnja a 
nemal už problém dopraviť loptu 
do siete – 1:3. Na konečných 1:4 
pre našich chlapcov upravil v 90. 
minúte Enzo Arevalo, ktorý zužit-
koval výborné priťuknutie hlavou 

od Godála a zaknihoval tak naše 
tretie víťazstvo v príprave.
FK Železiarne Podbrezová: Lud-
ha – Kováčik, Godál, Paraj, Kukoľ 
– Chvátal, Bakaľa, Grendel, Gal-
čík – Gerebenits, Pavúk. Striedali: 
Breznanik, Pribula, Enzo Arevalo, 
Gajan, Natchkebia, Barbora, Ďat-
ko, Micovčák.

22. januára
FK Železiarne Podbrezová – Slavoj 
Trebišov 3:0 (0:0)
Góly: 73. Breznanik, 80. Kuhajdik, 
90. Lupták.

S viacerými mladíkmi v zostave 
sme zaknihovali aj štvrté víťazstvo 
v príprave, tentokrát nad druholi-
govým mužstvom Slavoj Trebišov. 
Všetky tri góly padli až v závereč-
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ných dvadsiatich minútach zápa-
su.
Mikuláš radványi, tréner Pod-
brezovej: „Som rád, že sme zvládli 
ďalší prípravný zápas. V zápase 
dostali priestor hráči zo širšieho 
kádra a aj mladí dorastenci. Hráči, 
ktorí boli na ihrisku, ukázali svoju 
kvalitu a podali veľmi dobré výko-
ny. Som rád, že sa nám podarilo 
streliť tri góly. Myslím si, že víťaz-
stvo je zaslúžené. Treba však na-
ďalej tvrdo pracovať.“
FK Železiarne Podbrezová: Rehák 
– Chvátal, Bakaľa, Lichner, Barbora 
– Pribula, Šulák, Gajan, Enzo Are-
valo – Lupták, Natchkebia. Strie-
dali: Breznanik, Straka, Varga, 
Kuhajdík, Micovčák, Belko, Špyrka, 
Dlubáč.

Radosť po jednom z gólov našich futbalistov v domácom zápase s Pohroním


