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Členom združenia sme dvadsaťpäť rokov

Byť členom ESTA pre nás predstavuje jedinečný spôsob, ako
prezentovať svoje požiadavky a návrhy v rámci Európskej únie
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Dňa 23. februára 1996 sa vo Viedni
uskutočnilo zasadnu e Asociácie
európskych výrobcov oceľových
rúr – ESTA, na ktorom boli za nových členov prija aj výrobcovia
zo Slovenska a z Českej republiky. „Je to
pre našu spoločnosť
veľké vyznamenanie a
ocenenie práce celého
pracovného kolek vu.
Tým, že sa Železiarne
Podbrezová stali členom tohto združenia,
získali sme možnosť
priamej komunikácie
s najväčšími výrobcami oceľových rúr, no
zároveň nás to zaväzuje ku korektnému správaniu sa
na trhoch Európskej únie, ale to je
napokon náš cieľ,“ povedal pri tej
príležitos predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Vladimír Soták.
Odvtedy uplynulo dvadsaťpäť
rokov a my sme oslovili člena predstavenstva a obchodného riaditeľa
Ing. Vladimíra Sotáka ml., a opýtali
sa, ako možno hodno ť spoluprácu

Editoriál
Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 umožnili Železiarne Podbrezová a.s. svojim pracovníkom, zamestnancom dcérskych
spoločnos , ich rodinným príslušníkom, aj žiakom končiacich ročníkov Súkromnej spojenej školy
ŽP a ich rodičom už po tre krát od
začiatku roka. Každý týždeň je mobilné odberové miesto v Dome kultúry v Podbrezovej k dispozícii tým,
ktorí sa chcú otestovať a denne
doň prichádzajú stovky záujemcov.
O bezproblémový priebeh testovania sa stará už zohratý m dobrovoľníkov z radov zamestnancov
personálneho úseku, našich zdravotníkov – zamestnancov odboru
bezpečnos a životného prostredia, ako aj dcérskej spoločnos ŽP
Rehabilitácia s.r.o. či zamestnancov ŽP Bezpečnostné služby s.r.o.
a ŽP Informa ka s.r.o. Aj napriek
tomu, že zainteresovaní mali pred
prvým testovaním veľmi málo času
na prípravu a nemali s niečím podobným žiadne skúsenos , vďaka
zodpovednému prístupu, výbornej
organizácii systémového riešenia
a odhodlanos , prebehlo už prvé
kolo testovania s najvyššou mierou
spokojnos zúčastnených. Tí veľmi
oceňujú najmä systém objednávania, príjemné vystupovanie testujúcich mov a možnosť čakania na
výsledky, síce s dodržaním prísnych
epidemiologických pravidiel, ale v
interiéri domu kultúry. Zostáva
nám len vyjadriť obdiv a poďakovanie všetkým, ktorí sa dobrovoľne
podieľajú na testovaní a všetkým
testovaným poďakovať za ich disciplinovanosť a zodpovedný prístup. Hoci je najväčším želaním nás
všetkých, aby sa situácia zvrá la a
nebolo potrebné podstupovať ďalšie kolá testovania, Železiarne Podbrezová a.s. budú zabezpečovať
túto službu svojim zamestnancom
dovtedy, kým si to bude pandemická situácia vyžadovať.
O. Kleinová

a prínos ESTA z dnešného pohľadu:
- Železiarne Podbrezová, ako plnohodnotný člen združenia Asociácie európskych výrobcov oceľových
rúr – ESTA, máme pravidelný prehľad o objemoch výroby v našom
sor mente, ale aj v ostatných hutníckych výrobkoch v rámci Európskej únie a takisto
podrobné šta s ky
dovozu jednotlivých
výrobkov do krajín
EÚ. Najväčším beneﬁtom členstva v
ESTA je komunikácia
s Európskou komisiou
prostredníctvom tejto organizácie. Všetci
jej členovia sa podieľajú na príprave opatrení zameraných na
ochranu trhu Európskej únie, ktoré sú prezentované
pred zástupcami Európskej komisie. Samotné združenie je funkčne
rozdelené na ESTA valcovaných rúr
a ESTA presných rúr, ktorých prezidentom je v súčasnos Luigi Cuzzolin – generálny riaditeľ PIPEX Italia.
Byť členom ESTA pre nás predstavuje jedinečný spôsob, ako prezentovať svoje požiadavky a návrhy v
rámci Európskej únie.

Dňa 8. februára, takmer po štyroch mesiacoch, opäť ožili školy v
niektorých okresoch na Slovensku.
Výnimkou nebola ani Súkromná
spojená škola Železiarne Podbrezová.
Na základe rozhodnu a ministra
školstva, s účinnosťou od 8. februára 2021, v súlade s podmienkami
uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021, obnovilo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu

Z obsahu čísla
vyberáme:
Transmesa S.A.U.
V porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi bol rok 2020 neštandardný a pre všetkých veľmi náročný. Aj naše španielske dcérske
spoločnos sa museli v jeho
priebehu popasovať s dôsledkami pandémie koronavírusu.
Dvojtýždňový lockdown španielskych priemyselných podnikov, ako aj pro pandemické
opatrenia v jednotlivých štátoch, výrazne ovplyvnili situáciu
na našich predajných trhoch.
ŽP Group

čítajte na strane 2

ŽP EKO QELET a.s.
So značnou dávkou úľavy môžem pracovný rok 2020 označiť
ako úspešný. Po všetkých tých
chmúrnych vyhliadkach počas
prvých mesiacov „koronaéry“
nám síce pripravil viacero zaťažkávajúcich skúšok a nemilých
prekvapení, e sa nám však podarilo s väčšími či menšími stratami prekonať.
ŽP Group

čítajte na strane 3

Žiaromat Kalinovo a.s.

Ilustračné foto: A. Nociarová

Brány našej školy sú po
dlhšom čase opäť otvorené
Ing. Miriam Pindiaková
riaditeľka Súkromnej spojenej školy ŽP
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Slovenskej republiky vyučovanie
v končiacich ročníkoch stredných
škôl. Do školských lavíc sa vrá li len
žiaci maturitných ročníkov, konkrétne dvadsaťšesť žiakov organizačnej
zložky Súkromná stredná odborná
škola hutnícka Železiarne Podbrezová a dvadsať žiakov organizačnej
zložky Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová. Všetci žiaci sa
však nebudú môcť zúčastňovať na
prezenčnom vyučovaní. Týka sa to
predovšetkým tých, ktorí nemajú
možnosť každodenného dochádzania, pretože školský internát zostáva na základe rozhodnu a minis-

tra školstva naďalej uzatvorený. V
našom prípade sú to devia žiaci
z rôznych kútov Slovenska (Detva,
Liptovský Mikuláš, Prievidza či Žarnovica). Aj keď za dodržiavania prísnych pro epidemických opatrení
sme radi, že znova pokračujeme v
prezenčnom vyučovaním. Maturitné skúšky sa pomaly blížia. Preto sa musíme v najbližšom období
venovať maximálnej príprave žiakov, aby túto skúšku dospelos po
niekoľkých mesiacoch dištančného
vzdelávania zvládli čo najlepšie. V
odbornej škole nielen po teore ckej, ale aj po prak ckej stránke.

Vplyv koronakrízy v uplynulom
roku bol pre našu spoločnosť
citeľný. Pokles zákaziek pre výrobu v medziročnom porovnaní činil zhruba 12,8 percenta.
Tento pokles mal vplyv na dosahovanie plánovaných čísel.
Nie všetky plánované položky
sme boli schopní dodržať, ale
nakoniec celkový hospodársky
výsledok, ktorý za rok 2020 vykážeme, bude kladný.
ŽP Group

čítajte na strane 3

Kedy začať sporiť
na dôchodok?
Z viacerých prieskumov, realizovaných za posledné dva roky vyplýva, že Slováci si vo všeobecnos odkladajú približne osem
percent zo svojich mesačných
príjmov (priemer EÚ je desať
percent). Prioritou pre väčšinu
z nás je vytváranie ﬁnančnej rezervy, ktorá sa nám zíde v prípade nečakaných výdavkov.
DDS Stabilita

čítajte na strane 4

Ďalšie prípravné zápasy
našich futbalistov
Po štyroch jednoznačných víťazstvách, v prvých štyroch prípravných zápasoch, ktoré sme
odohrali v januári, nás čakali
ďalšie tri stretnu a s kvalitnými
súpermi. Dve z nich sme s hli
odohrať ešte v závere januára,
keď nás preverili mužstvá z Fortuna ligy MŠK Žilina a FC Vion
Zlaté Moravce.
FK ŽP

čítajte na strane 8

Cenné skúsenosti pre našich mladých biatlonistov
Členovia Biatlonového oddielu
ŠK Železiarne Podbrezová sa začiatkom roka predstavili na pretekoch IBU pohára v nemeckom
Arberi. Preteky sa uskutočnili
počas dvoch týždňov, v termíne
od 13. do 23. januára.
Pohľad do odbornej učebne CNC programovania objek vom J. Čiefa

ŠK ŽP

čítajte na strane 8
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S Ing. Drahomírom Ďurčenkom, finančným riaditeľom Transmesa

Z hľadiska dosiahnutých výsledkov môžeme
minulý rok hodnotiť kladne
výrobných kapacít.
Celkový objem výroby tak v
uplynulom roku dosiahol 6 752
Vlaňajší rok 2020 bol takmer celý ton, respek ve 14,8 milióna metpoznačený pandémiou koronaví- rov, čo v hmotnostrusu. Na stránkach Podbrezovana nom vyjadrení predste nás v minulom roku priebežne stavuje 21-percentný
informovali o dianí v našich špa- medziročný pokles. V
nielskych dcérskych spoločnos- dôsledku uvedených
ach Transmesa a TAP. Ako hod- obmedzení vo výrono te toto obdobie s odstupom be sme výrazne znížili
stav skladových zásob
času?
- V porovnaní s predchádzajúci- štandardných výrobmi rokmi bol rok 2020 neštandard- kov a celkový obrat
ný a pre všetkých veľmi náročný. na úrovni 29,7 milióna
Aj naše španielske dcérske spo- eur tak zaznamenal o
ločnos sa museli v jeho priebehu niečo nižší 14-percentpopasovať s dôsledkami pandémie ný medziročný prepad.
koronavírusu. Dvojtýždňový lock- Aj napriek značnému
down španielskych priemyselných podkročeniu ﬁnančného plánu
podnikov, ako aj pro pandemic- bol za uvedených podmienok v
spoločnostiach
ké opatrenia
Transmesa SAU
v jednotlivých
a TAP vykázaný
štátoch, výrazPopri
konsolidovaný
ne ovplyvnili
dosiahnutých
hrubý zisk na
situáciu na naúrovni 610- síc
šich predajných
hospodárskych
eur. Naša dcértrhoch. Pokles
výsledkoch sme
ska spoločnosť
objednávok
Transmesa USA,
znamenal výúspešné zrealizovali
Inc. opätovne
razne zníženie
navýšila objemy
objemov
výviaceré investičné
predaja brúseroby,
hlavne
akcie zamerané
ním ﬁnalizovav druhom a
ných proﬁlov,
treťom kvartána zlepšenie
ako aj predaj
li, v priebehu
technologických
našich výrobktorých
sme
kov na americmuseli pristúprocesov a kvality.
kom trhu a pri
piť k nevyhnut43-percentnom
nému kráteniu
pracovného času v obidvoch spo- medziročnom náraste tržieb določnos ach. V treťom štvrťroku siahla hrubý zisk 607- síc americsa situácia postupne stabilizovala kých dolárov.
Popri dosiahnutých hospodára výrazné zlepšenie v závere roka
nám opäť umožnilo plné využi e skych výsledkoch sme úspešne
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

zrealizovali viaceré inves čné akcie zamerané na zlepšenie technologických procesov a kvality,
z ktorých najvýznamnejšou bola
inštalácia
deliacej
linky ADIGE-TS72 v
centrálnom sklade v
Prémia de Dalt.
Vďaka našej stabilnej ﬁnančnej situácii a dlhoročnej
dobrej spolupráci s
bankami sa nám podarilo reﬁnancovať
emisiu podnikových
dlhopisov z roku
2013 a za výhodných
podmienok
renovovať krátkodobé ﬁnančné zdroje, čo prispelo
k zlepšeniu celkového cash ﬂow. Aj
vďaka tomu bola na februárovom
valnom zhromaždení schválená výplata dividend v prospech jediného akcionára, ŽP a.s.
S odstupom času tak z hľadiska
dosiahnutých výsledkov môžeme
minulý rok hodno ť kladne a sme
radi, že napriek nevyhnutne prijatým úsporným opatreniam sa nám
podarilo udržať všetkých kvaliﬁkovaných pracovníkov, ako aj celkovú
zamestnanosť v našich spoločnosach.
Ako ste odštartovali nový rok?
- Nárast objemu zákaziek z posledného kvartálu pokračuje aj na
začiatku nového roku. V januári
sme dosiahli obrat na úrovni 3,6
milióna eur a zákazkovo máme
naplnený celý prvý štvrťrok. Aktuálne tak prijímame objednávky
na nasledujúce mesiace a verím,
že sa nám podarí dosiahnuť po-

Kon nuálna ťažná stolica Shumag-BEC 2 v Arenys de Mar, Transmesa SAU

trebné objemy a udržať rentabilitu
našich výrobkov aj pri aktuálnom
prudkom náraste cien vstupných
surovín.
Ako vyzerá aktuálna situácia v
Španielsku?
- Nakoľko sa Španielsko od júna
2020 nenachádza v núdzovom stave, opatrenia na boj s pandémiou
prešli do právomoci samospráv
jednotlivých autonómnych spoločens ev. Epidemiologická situácia
sa v dôsledku výrazného uvoľnenia počas Vianoc a nového roku
zhoršila. Od siedmeho januára
tak boli v rámci Katalánska prijaté
nové opatrenia s dôrazom na perimetrálne obmedzenie pohybu v
rámci miest a obcí. Výnimkou sú
len nevyhnutné dôvody a cesta

do práce s potvrdením od zamestnávateľa. Na druhej strane však
maloobchodné prevádzky fungujú
v bežnom režime, de sú od septembra v školách, reštauračné zariadenia sú v prevádzke v určených
hodinách ráno a počas obeda.
Testovanie PCR testami je lokálne
v komunitách, respek ve v takzvaných bublinách, akými sú napríklad
školské triedy.
Aj v takomto režime dochádza
aktuálne po mesiaci k výraznému
zlepšeniu a postupnému uvoľňovaniu. Preto dúfam, že sa situácia
nezhorší ani po 14. februári, kedy
sú naplánované voľby do regionálneho katalánskeho parlamentu a
v nasledujúcich mesiacoch sa tak
budeme môcť vrá ť k normálnemu životu.

Ak nám má internet slúžiť, informácie musíme overovať
redakcia
noviny@zelpo.sk

Smar ón, počítač, notebook, ale
napríklad aj inteligentný televízor.
Všetky eto zariadenia nám ponúkajú prístup na internet. Vedeli
ste, že priemerný človek strávi na
internete každý deň 3 hodiny a
20 minút? Okrem užitočných informácií a zábavy na nás v online
svete číha aj mnoho hrozieb.
Preto si vo februári pripomíname
Európsky deň pre bezpečnejší internet. Ako sa na internete správať bezpečne sme sa opýtali Ing.
Miroslava Šteňa, riaditeľa úseku
Prevádzky a služieb ŽP Informa ka s.r.o.:
- Život bez prístupu na internet
si v tejto modernej „pretechnizovanej dobe“ asi nikto z nás nevie dobre predstaviť. Skoro každá

činnosť, ktorú vykonávame, skoro
všetko, čo nás obklopuje, je závislé
od tejto počítačovej siete. Bezpečný internet, aj napriek technickým
opatreniam a masívnemu vzdelávaniu širokej populácie, neexistuje. Je to, bohužiaľ, iba ilúzia. Na
každom kroku na nás číhajú riziká,
všade sa oprávnene píše o kyberbezpečnos , len mnohí z nás eto
informácie ignorujú a vôbec im nevenujú zvýšenú pozornosť. Až do
času, kedy už je neskoro.
Aj preto je každý rok, v druhý
deň druhého týždňa a druhého
mesiaca, organizovaný Deň bezpečnejšieho internetu. Táto tradícia začala v roku 2004 a v tomto
roku pripadla na 9. februára.
Čo je jeho hlavným cieľom?
- Hlavným cieľom projektu je zvýšiť informovanosť o bezpečnejšom

Ilustračné foto: Shu erstock

a lepšom internete. V krajinách
EÚ, ale aj v iných štátoch sveta, sú
organizované mnohé poduja a,
výnimkou nie je ani Slovensko. Do
programu „Deň bezpečnejšieho internetu“ sa každý rok zapája množstvo ﬁriem, poli kov či učiteľov,
tak dovoľte, aby sme aj my – ŽP
Informa ka s.r.o. prispeli niečím
zaujímavým a poučným.
Už v minulom článku ohľadom
histórie internetu (Podbrezovan
11/2020,
pozn. red.) sme sa rozprávali o rizikách, ktoré
na nás číhajú pri využívaní týchto služieb.
Treba si uvedomiť, že
ak nám má všetko, čo
nájdeme na internete
slúžiť, tak musíme každú získanú informáciu
dôkladne prehodno ť
či pochádza z overeného zdroja.
Všetky informácie, ktoré nám
niečo oznamujú, typu: “z dôvodu
…potrebujeme aby ste si zmenili
heslo…., vyhrali ste …., zaplaťte poplatok za doručenie zásielky …”, sú
iba podvodné informácie, na ktoré
nie je potrebné reagovať. Všetky
dôležité úrady, banky a inš túcie
s vami komunikujú buď klasickou
poštovou službou alebo cez služby elektronickej schránky, s autorizáciou cez občiansky preukaz s
pinom.
Pro podobným rizikovým e-mailom je chránená aj počítačová sieť

v ŽP.
- V sie ŽP a.s. boli implementované určité technické opatrenia,
ktoré dokážu zabrániť tomu, aby aj
ak podľahnete pokušeniu kliknúť
na takéto adresy, ste alebo sme
nemuseli „roniť slzy“. Úlohou týchto technických opatrení je ochrana pred neželanými stránkami a
e-mailami. Tieto systémy fungujú
na takzvaných blacklistoch, t. j. adresách, ktoré sú neželané alebo ktoré
obsahujú nežiadúci
obsah. Takéto web
stránky alebo emaily sú potom pre
používateľov zablokované.
Aktualizácia týchto blacklistov je ale
krok pozadu opro
ak vitám hackerov,
takže užívateľ sa
musí hlavne spoliehať na vlastný rozum a úsudok. S
používaním internetu doma je to
už o čosi horšie, ak naviac nemáte
na počítači nainštalovanú an vírovú ochranu, prípadne ﬁrewall, tak
sa o prístup na internet radšej ani
nepokúšajte.
Aké základné „pravidlá“ by sme
na internete mali dodržiavať?
- Odporúčam, aby ste sa držali
nasledovných zásad:
- všetko čo je zadarmo je podozrivé,
- na sociálnych sieťach rozmýšľajte dvakrát opatrne, obsah zdie-

ľajte rozumne a nastavenie Wiﬁ
siete nechajte na odborníkov,
- heslá vyberajte dôkladne a raz
za čas ich meňte,
- neotvárajte alebo neklikajte na
podozrivé pošty, ak vám príde pošta od známej osoby, ale je podozrivá, preverte si jej opodstatnenosť
iným kanálom ako cez e-mail,
- pozor na reklamu, zálohujte
si dáta, dajte prednosť stránkam
s bezpečným protokolom teda
stránkam začínajúcim „h ps://“
pred stránkami „h p://“,
- osobné údaje neposkytujte na
nezabezpečené stránky s protokolom h p, ak od vás bude chcieť
niekto telefonicky (napr. zamestnanec Microso u, zamestnanec
banky, minister atď.) nejaké osobné alebo počítačové údaje, neodpovedajte a hovor ukončite.
Zvlášť obozretní by sme mali byť
v tejto ťažkej pandemickej situácii,
kedy sa do online priestoru okrem
ak vít populácie presúvajú aj podvodníci, ktorí využívajú strach, obavy a nepozornosť obe . Páchatelia
zneužívajú situáciu a ponúkajú na
e-shopoch podvodné produkty,
objavujú sa šmejdi s úmyslom vylákať peniaze na záchranu príbuzného, „phishing e-maily“ ktoré sa
snažia vylákať osobné alebo platobné údaje.
Buďte opatrní, tak ochránite
seba a nám nenarobíte staros .
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S Ing. Romanom Veverkom, generálnym riaditeľom ŽP EKO QELET a.s.

Pokiaľ neprevážia na trhu negatívne vplyvy,
nemám obavy o úspešné napredovanie spoločnosti
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Vlaňajší rok 2020 bol takmer celý
poznačený pandémiou koronavírusu. Na stránkach Podbrezovana
ste nás v minulom
roku priebežne informovali o dianí vo
vašej spoločnos .
Ako hodno te toto
obdobie s odstupom
času?
- So značnou dávkou úľavy môžem
pracovný rok 2020
označiť ako úspešný. Po všetkých tých
chmúrnych vyhliadkach počas prvých
mesiacov „koronaéry“ nám síce
pripravil viacero zaťažkávajúcich
skúšok a nemilých prekvapení, e
sa nám však podarilo s väčšími či
menšími stratami prekonať.
Asi najviac nám komplikovala
život situácia okolo šírenia nového vírusu, ktorá nevyspytateľným
spôsobom ovplyvňovala vzťahy
nielen v obchodno-prevádzkovej
oblas , ale aj v súkromnom živote
nás všetkých. Straty v ekonomickej oblas boli a sú zvrá teľné, v
tej ľudskej však, bohužiaľ, môžu
zanechať hlbokú a nezmazateľnú
stopu.

Chcel by som zdôrazniť, že počas koronového obdobia sme pri
rozhodovacích procesoch dávali
zvýšený dôraz na dodržiavanie zásad a podmienok podporujúcich
zdravie a akcieschopnosť našich
zamestnancov. Čo je
nemenej dôležité, snažili sme sa podávať do
vnútra našej spoločnos včasné a správne
informácie, aby sme
čo najviac eliminovali
narastajúci stupeň neistoty v radoch našich
zamestnancov.
Hlavné dôvody úspešných
hospodárskych výsledkov spoločnos za rok 2020
vidím, okrem spomenutej personálnej stabilizácie, v troch faktoroch. Prvým je skutočnosť, že
sme aj počas najstriktnejších obmedzení neprerušili činnosť ﬁrmy.
Druhým je upevnenie a rozšírenie
por ólia odberateľov hlavnej komodity našej spoločnos . Tre m
je oživenie trhu po viac ako polročnom útlme spôsobenom šírením
koronavírusu.
Vďaka týmto faktorom sme
mohli investovať nielen do našich
ľudských zdrojov, ale aj do technického, technologického a teritoriálneho rozvoja našej spoločnos .

Ako ste odštartovali nový rok?
- Nenapadá ma iné slovo ako abnormálne. Ceny na trhoch s oceľovým šrotom sa vyšvihli do nepredstaviteľných výšok, ja osobne som
ešte taký medzimesačný rozdiel
v jeho cene nezažil. Situácia, pri
ktorej srdce každého správneho
obchodníka zaplesá, no na strane
druhej je potrebné s rozvahou pripravovať podmienky na obdobie,
kedy sa trh znormalizuje.
Priaznivú situáciu na trhoch nám
výrazne skomplikovala porucha na
elektrickej sústave strediska Hliník
nad Hronom. Havária transformátora 22/6,3 kV značne nabúrala
expedičné plány celej spoločnosv mesiaci január. Našťas e sa
nám podarilo vo veľmi krátkom
čase nájsť riešenie zo zlej situácie
a rela vne rýchlo obnoviť výrobu
na šrédrovacej linke. Veľká vďaka
patrí našim technikom, ež špecialistom z materskej spoločnos ,
konkrétne z prevádzok energe ka
a údržba, ako aj externým servisným partnerom.
Čo bude pre vás v tomto roku prioritou?
- Myslím si, že priorita bude udržať zamestnancov v zdraví. Každý
z nás musí dodržiavať zásady prevencie a hygieny tak, aby čo najviac eliminoval nepriaznivé vplyvy

S Ing. Petrom Balážom, generálnym riaditeľom Žiaromat Kalinovo, a.s.

Dlhodobou snahou našej spoločnosti
je promptne reagovať na potreby trhu
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Vlaňajší rok 2020 bol takmer celý
poznačený pandémiou koronavírusu. Na stránkach Podbrezovana
ste nás v minulom roku priebežne
informovali o dianí vo
vašej spoločnos . Ako
hodno te toto obdobie s odstupom času?
- Áno, vplyv koronakrízy v uplynulom
roku bol pre našu spoločnosť citeľný. Pokles
zákaziek pre výrobu v
medziročnom porovnaní činil zhruba 12,8
percenta. Tento pokles
mal vplyv na dosahovanie plánovaných čísel. Nie všetky plánované položky
sme boli schopní dodržať, ale nakoniec celkový hospodársky výsledok,
ktorý za rok 2020 vykážeme, bude
kladný. K tomuto výsledku nám dopomohla aj možnosť čerpania štátnej pomoci z projektu Prvá pomoc
zamestnávateľom, zamestnancom

a živnostníkom.
Ako ste odštartovali nový rok?
- Z pohľadu objemu zákaziek začal nový rok pomerne priaznivo.
Zákaziek máme viac ako to bolo
počas tre eho, resp. štvrtého kvartálu uplynulého roku,
kedy sme vplyv korona
krízy pociťovali najviac. Finančný plán na
tento rok sme si stanovili triezvo, vzhľadom
na pretrvávajúcu neistotu a nega va plynúce s reštrikcií stanovených vládou. Cieľom
bude dosiahnuť predaj
našich výrobkov minimálne na úrovni roku
2020. V oblas invescií máme naplánovanú inštaláciu
novej výrobnej linky na výrobu
MgO hmôt a ďalšie menej významné akcie.
Čo bude pre vás v tomto roku prioritou?
- Z pohľadu pôsobenia našej spo-

Pohľad na areál spoločnos z vtáčej perspek vy.

Foto: R. Rybovič

ločnos na trhu so žiaruvzdornými
materiálmi, bude hlavnou prioritou
našej spoločnos v tomto roku udržanie si existujúceho por ólia dlhodobých a stabilných zákazníkov. Do
tejto kategórie samozrejme patria
Železiarne Podbrezová, ďalej oceliarne v Třinci, oceliarne v Mariupole na Ukrajine a oceliareň v Štore v
Slovinsku.
V segmente šamotových stavív
objem zákaziek od našich existujúcich zákazníkov stále ani z ďaleka
nedosahuje predkrízové úrovne.
Preto druhou prioritou bude snaha
o nahradenie tohto výpadku dodávkami žiaruvzdorných materiálov
z iných výrobných segmentov našej
spoločnos . Ide hlavne o MgO-C
stavivá a hmoty na báze MgO.
A v neposlednom rade bude
prioritou získavanie nových zákazníkov. V tejto veci už obchodný
riaditeľ pripravil a poslal niekoľko
konkrétnych cenových ponúk pre
potenciálnych zákazníkov v Bielorusku, Moldavsku, Gruzínsku a Turecku.
Dlhodobou snahou našej spoločnos je promptne reagovať na potreby trhu. V tejto oblas plánujeme aj naďalej pokračovať vo vývoji
nových druhov výrobkov pre metalurgiu v spolupráci s ŽP VVC s.r.o. a
Technickou univerzitou v Košiciach.
Ide hlavne o bezcementové žiarobetóny na báze MgO a nové druhy
žiarobetónových prefabrikátov.

šírenia koronavírusu. Zároveň sa
ja osobne budem zasadzovať za
informovanosť a komunikáciu do
vnútra spoločnos v oblas vysvetľovania o vhodnos a užitočnos očkovania pro vírusu COVID-19.
V oblas rozvoja spoločnos
máme viacero rozpracovaných akcií, ktoré smerujú k modernizácii
technicko-technologického parku
a k rozšíreniu pôsobnos na nové
teritóriá. Samozrejme, mnohé

bude záležať na všeobecnej hospodárskej situácii na Slovensku a
v Únii. Pokiaľ neprevážia na našich
trhoch nega vne vplyvy a tendencie, nemám obavy o úspešné napredovanie našej spoločnos .

Niekoľko nových prírastkov do technického parku spoločnos ŽP EKO QELET a.s.

Výsledky druhého a tretieho kola
skríningového testovania v ŽP a.s.
Ako sme už spomenuli v editoriáli, testovanie na prítomnosť ochorenia
COVID-19 umožnili Železiarne Podbrezová a.s. svojim pracovníkom, zamestnancom dcérskych spoločnos , ich rodinným príslušníkom, aj žiakom končiacich ročníkov Súkromnej spojenej školy ŽP a ich rodičom už
trikrát od začiatku roka. Každý týždeň je mobilné odberové miesto v
Dome kultúry v Podbrezovej k dispozícii tým, ktorí sa chcú otestovať a
denne doň prichádzajú stovky záujemcov. O prvom kole sme vás informovali v minulom čísle Podbrezovana, teraz vám prinášame informácie o druhom a treťom kole skríningového testovania v ŽP a.s.
V druhom kole skríningového testovania bolo celkovo vykonaných
1 139 an génových testov, z toho šesť bolo pozi vnych. Pozi vita v tomto kole predstavovala 0,52 percenta.
V treťom kole skríningového testovania bolo celkovo vykonaných
1 718 an génových testov, z toho osem bolo pozi vnych. Pozi vita v
tomto kole predstavovala 0,47 percenta.

Ilustračné foto: A. Nociarová

COVID automat
Zdroj: TASR

Od pondelka 8. februára začal
pla ť na Slovensku COVID automat. Vládny kabinet zároveň prijal
uznesenie, ktorým sa od tohto dátumu zásadne zmenil prístup k riadeniu rôznych pro pandemických
opatrení.
Minister zdravotníctva SR Marek

Krajčí informoval, že potvrdenie
o nega vnom teste na ochorenie
COVID-19, ktoré nie je staršie ako
sedem dní, sa na Slovensku nevyžaduje od pondelka 8. februára, ale
až od stredy 10. februára.
„Ak bude nejaký región v lepšej
fáze, periodicita testovania nemusí
byť každých sedem dní, ale každých
14 či 21 dní,“ oznámil.
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S Mgr. Janou Volnerovou, vedúcou oddelenia marketingovej komunikácie DDS STABILITA

Kedy začať sporiť na dôchodok a ako si nastaviť mesačný príspevok?
redakcia
noviny@zelpo.sk

V minulom čísle Podbrezovana
sme vás informovali o výnosnos
dôchodkových fondov spoločnos
DDS STABILITA. Ako ale začať so
sporením? Na podrobné informácie sme sa opýtali Mgr. Jany Volnerovej, vedúcej marke ngovej
komunikácie DDS STABILITA:
- Skôr, než odpoviem na túto
otázku, dovoľte na úvod krátku štas ku a pár faktov. Z viacerých
prieskumov, realizovaných za posledné dva roky
vyplýva, že Slováci si vo všeobecnos
odkladajú
približne osem
percent zo svojich mesačných
príjmov (priemer
EÚ je desať percent). Prioritou
pre väčšinu z nás je vytváranie ﬁnančnej rezervy, ktorá sa nám zíde
v prípade nečakaných výdavkov. Za
nimi nasleduje sporenie na kúpu
alebo rekonštrukciu nehnuteľnosa prípadné väčšie nákupy. Až za
týmito cieľmi sa ako ďalší zámer
objavuje sporenie na dôchodok.
Veľakrát však zostáva iba v rovine
plánu.
Zabúdame na to, že pravidelné
sporenie je jedným zo základných
predpokladov toho, aby sme sa

na budúci dôchodok „poc vo a
zodpovedne“ pripravili. V žiadnom
prípade nechcem moralizovať, ani
poučovať. Z vlastných skúsenos
viem, že mladí ľudia mávajú úplne
iné priority a dôchodkový vek je pre
nich na míle vzdialený, rovnako ako
predstava, že by v čase, keď riešia
vlastné bývanie, zakladajú si rodinu, chcú cestovať a trocha si „užiť“,
mali ešte odkladať niečo aj na dôchodok, ktorý je v nedohľadne. Paradoxom pritom je, že pri sporení
na dôchodok zohráva podstatnú
úlohu práve čas, a to
aj v prípade, že vaše
počiatočné inves cie
do dôchodku nebudú extra vysoké a zaťažujúce.
Najlepšie urobíme,
ak so sporením na
dôchodok začneme
čo najskôr, ideálne
hneď potom, ako si
nájdeme prvé stabilné zamestnanie. Dĺžka sporenia je to ž
dôležitá nielen preto, že si za dlhý
čas našetríme oveľa viac, ale ež
preto, že keď začneme peniaze odkladať skôr, pozi vne ovplyvníme
aj ich zhodnocovanie, a to aj vďaka
zloženému úročeniu, ktoré v prípade sporenia na dôchodok funguje
dokonale.
Vysvetlíte nám to na konkrétnom
príklade?
- Ak si na dôchodok chceme nasporiť povedzme 100 000 eur a

začneme sporiť vo veku 25 rokov,
postačí mesačne odkladať 50 eur
(suma spolu s príspevkom zamestnávateľa).
Ak budeme takto sporiť do veku
65 rokov, v skutočnos reálne vložíme 24 000 eur. O zvyšok sa postarajú úroky (v tomto príklade počítame s priemerným zhodnotením
približne šesť percent ročne).
Ak ale do systému vstúpime vo
veku 45 rokov, na rovnakú výslednú sumu už potrebujeme mesačne
odkladať 220 eur. Reálne tak zaplame 52 800 eur a úroky už netvoria
ani celú polovicu.
Tento zjednodušený výpočet
jasne ukazuje, aký dôležitý je pri
investovaní a tvorbe dlhodobých
ak v na dôchodok čas. Neopla
sa spoliehať na to, že začnem síce
neskôr, ale vkladať budem o to vyššiu sumu. Peniaze už nebudú mať
toľko času na zhodnotenie a vo
vyššom veku sa už neodporúča ani
sporiť v rizikovejších fondoch, ktoré vám vyššie zhodnotenie dokážu
zabezpečiť. Odporúčanie je preto
jednoznačné, a to začať sporiť na
dôchodok čo najskôr, aj keď s nižšou sumou. Samozrejme, suma o
ktorej hovoríme je ež dôležitá. Ak
si odkladáme mesačne 5 eur, ťažko
môžeme mať nejaké väčšie očakávania. Ukazuje sa, že takou celkom
„rozumnou“ sumou na úvod je aspoň 15 eur mesačne. Ak má klient
nárok na daňovú úľavu, využije pri
tejto sume jej plnú výšku, a to je
ďalšia veľká výhoda, o ktorej sme
už písali. Ak máme možnosť odkla-

Ilustračné foto: Shu erstock

dať si viac, o to lepšie.
Príspevok je možné nastaviť iba
pevnou sumou?
- Keď už spomíname nastavenie
príspevkov, rada by som zdôraznila, že príspevok si môžeme nastaviť nielen pevnou sumou, ale aj
percentuálne. To znamená, že ak
máme hrubú mzdu napr. 1 000 eur
a nastavíme si príspevok vo výške
dvoch percent, bude to mesačne
20 eur. Percentuálne nastavenie
príspevku je veľmi výhodné, nakoľko automa cky kopíruje náš príjem, vrátane valorizácie, prípadne
odmien a pod. Príspevok sa nám
teda upravuje automa cky a klient má o starosť menej. Akákoľvek

zmena príspevku je veľmi jednoduchá, bezplatná a neobmedzená.
Stačí, ak zamestnanec zájde na
mzdové oddelenie a vyplní tlačivo
„Zmena výšky príspevku“. Zamestnávateľ tlačivo potvrdí a odošle
do spoločnos STABILITA. Tlačivo
je dostupné aj na našej webovej
stránke www.stabilita.sk v čas Tlačivá.
Vaše prípadné otázky, ktoré vás
ohľadne dôchodkového sporenia
zaujímajú, môžete posielať na noviny@zelpo.sk, prípade podnikovou poštou do redakcie Podbrezovana. Jedného z vás odmeníme
darčekovými predmetmi od spoločnos STABILITA.
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Nemôžeme súhlasiť so snahou vlády
mať kontrolu nad vlastníckymi
pomermi vo veľkých podnikoch
Zdroj: Klub 500

Ochrana strategických podnikov
má význam, nie však za cenu extrémnych, nepremyslených a neprediskutovaných riešení, ktoré
neprimerane zasahujú do ústavou
garantovaných práv. Upozorňuje
na to Klub 500. Vláda bez diskusie
so zástupcami podnikov schválila
návrh zákona, ktorým chce obmedziť prevody ﬁriem z takzvanej
kri ckej infraštruktúry, dokonca
aj predaj čo i len päťpercentného podielu. Podľa Klubu 500 ide
o bezprecedentné riešenie, ktoré
by malo nega vny dopad na podnikateľské prostredie a prinieslo
by so sebou množstvo sporov.
Predložený návrh zákona je podľa Klubu 500 v súčasnom znení
neakceptovateľný, preto ho žiada
s ahnuť z legisla vneho procesu.
Do parlamentu smeruje v skrátenom legisla vnom konaní novela zákona o kri ckej infraštruktúre,
podľa ktorej bude vláda rozhodovať o tom, či niekto bude môcť
predať alebo kúpiť energe ckú,
hutnícku, chemickú, farmaceu ckú fabriku, zaradenú do kri ckej
infraštruktúry (ktorej zoznam je
neverejný) alebo jej podiel. Vláda o návrhu nediskutovala so zástupcami dotknutých segmentov

a podľa Klubu 500 schválila návrh,
ktorý zásadným spôsobom zasahuje do ústavou garantovaných práv:
„Vláda opäť porušila legisla vne
pravidlá, keď o návrhu nebolo vedené riadne pripomienkové konanie. Zároveň využila skrátené legisla vne konanie, čo koaličné strany
za predchádzajúcich vlád sami tvrdo kri zovali a čo je nepochybne v
rozpore z Programovým vyhlásením Vlády,“ upozorňuje výkonný
riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Klub 500 rozumie, že vláda chce
chrániť strategické záujmy v spoločnos ach, ktoré sú súčasťou
kri ckej infraštruktúry. Avšak narýchlo schválená novela zákona o
kri ckej infraštruktúre navrhuje
extrémne riešenia, ktoré sú úplne nad rámec štandardov v rámci
krajín Európskej únie (EÚ). A to
najmä kvôli obmedzovaniu prevodov v rámci EÚ, nezmyselne nízkej
úrovni podielu, kedy sa pri jeho
prevode zakladá povinnosť získať
súhlas vlády a ež nevhodne deﬁnovaným kritériám pre schválenie
takéhoto prevodu. „Ide o nekvalitnú a narýchlo pripravenú novelu,
ktorá zasahuje do nedotknuteľnosvlastníckych práv, je podľa nášho
názoru v rozpore v právom EÚ a aj
v rozpore s ústavou Slovenskej republiky“ zdôrazňuje výkonný riadi-

teľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Ako príklad nezmyselnos novely poukazuje Klub 500 aj na skutočnosť, že súhlasu vlády podlieha
aj prevod vlastníckych práv osôb,
ktoré majú nepriamu účasť na základnom imaní, alebo hlasovacích
právach a ktoré sú napríklad obchodované na svetových burzách.
„V prípade schválenia takejto novely by došlo k nezvratnému poškodeniu Slovenskej republiky v
zmysle globálneho inves čného
prostredia. Takto nastavené podmienky sa stanú predmetom zdĺhavých súdnych sporov, ktoré, kým
nebudú vyriešené, dávajú priestor
na poli záciu hospodárstva,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Klubu 500
Tibor Gregor.
Klub 500 nemôže súhlasiť s tým,
aby štát prostredníctvom zákona
obmedzoval vlastnícke práva, garantované Ústavou Slovenskej republiky a ovplyvňoval fungovanie
súkromných spoločnos . Predložený návrh zákona je podľa Klubu
500 v súčasnom znení neakceptovateľný, preto ho žiada s ahnuť z
legisla vneho procesu.

Nový návrh na jednotné nabíjačky
by mal byť ešte pred letom
Zdroj: Eurac v.sk

O jednej nabíjačke pre všetky
elektronické zariadenia sa v Európskej únii hovorí takmer desať
rokov. Napriek silnému tlaku výrobcov chce tentokrát Eurokomisia inicia vu pretlačiť v kontexte
udržateľnos a obehovej ekonomiky. Únia by tak mohla ročne
znížiť množstvo elektroodpadu o
takmer 30- síc ton.
Téma jednej nabíjačky pre všet-

ky telefóny a iné elektronické zariadenia sa do verejnej debaty v
EÚ nedostáva po prvýkrát. Uplynula to ž už viac ako dekáda, odkedy Európska komisia oznámila, že rozmýšľa nad zjednotením
elektrického napájania pre viaceré
zaradenia. Diskusia je však späť,
tentokrát omnoho konkrétnejšie.
S inicia vou prišli ešte pred rokom
poslanci Európskeho parlamentu,
ktorí sa zhodli na tom, že jednotné
nabíjačky „musia byť zavedené urgentne“. Kvôli pandémii sa proces
presunul o rok. Ambíciou teraz je,
aby sa s každým novým telefónom
nepredávala aj nová nabíjačka a
znížilo sa tak aj množstvo elektroodpadu. Komisia odhaduje, že
v najbližších ôsmich rokoch vygenerujú samotné nabíjačky každý
rok až 13 300 ton elektronického
odpadu. Ide o jednu z inicia v,
ktoré súvisia s plánmi EÚ v udržateľnos a obehovej ekonomiky. V
krajinách EÚ je v súčasnos recyklovaná viac ako polovica takéhoto
odpadu.
Nový návrh na jednotné nabíjačky by sa mal objaviť ešte pred
letom. „Zámerom inicia vy je
pokryť zariadenia s podobnými
požiadavkami na napájanie, vráta-

ne slúchadiel, fotoaparátov, elektronických čítačiek, prenosných
reproduktorov či elektronických
ﬁtness náramkov,“ uviedol predstaviteľ Eurokomisie. Zjedno ť by
sa mali okrem nabíjačiek aj samotné pripojovacie porty. V súčasnossú na trhu využívané najmä tri
typy: micro-USB, ktoré využívajú
najmä Androidy; novšie, tzv. USBC porty, a napokon tzv. ligh ng
port, ktoré využívajú zariadenia
Apple (aj v tomto segmente sa
však nabíjačky líšia).
Okrem nich sa rozširuje aj bezdrôtové nabíjanie, čo možnos
na trhu ešte rozširuje. Práve tu by
chcela EÚ zasiahnuť čo najskôr.
Možnos na reguláciu pri tomto
riešení už skúma a Komisia pripravuje aj technickú štúdiu. Bezdrôtové nabíjanie je to ž energe cky
omnoho náročnejšie, ako klasický
spôsob, prostredníctvom kábla.
Podľa niektorých testov sa pri bezdrôtovom nabíjaní spotrebuje až
o 47 percent elektriny viac. Iné
štúdie upozorňujú, že indukčné
nabíjanie uberá batériám v zariadeniach na životnos . Na základe
štúdie z roku 2019 používatelia
považujú rozličné porty za neprakcké.

Cena pre výhercu prieskumu
Do prieskumu na aktuálnu tému
„Oprava cesty I/66“, ktorý bol
uverejnený v minulom čísle Podbrezovana, sa zapojilo 178 respondentov, z ktorých bol jeden vyžrebovaný a v redakcii novín si môže
prevziať hodnotnú cenu, ktorú venoval technický riaditeľ ŽP a.s. Ing.
Milan Srnka, PhD. Výherkyňou je
Mgr. Eva Zajaková z odboru ekonomických informácií. Cenu si môže
prevziať v pracovných dňoch od
7.30 do 15.30 hod.

*náš prieskum**náš prieskum**náš prieskum*

Plní Podbrezovan
vaše očakávania?
Viete, že Podbrezovan, ktorý dostávate do rúk každý druhý týždeň, má
svoju bohatú históriu? Boli to prvé robotnícke noviny na Slovensku a
od svojho zrodu, na pulze doby, vždy sledovali aktuálne dianie. Ako
nástroj ﬁremnej komunikácie slúžia nepretržite už 76. rok. Dnes je
však okrem toho ich cieľom šíriť aj dobré meno, budovať vzťah, pocit
spolupatričnos a hrdos zamestnancov na svoju ﬁrmu.
Súčasnosť aj nám sťažuje prácu a chýba nám priamy kontakt s čitateľmi, no epidemiologické opatrenia sú nekompromisné a my ich musíme
dodržiavať. Aj napriek tomu nám záleží na tom, aby sme poznali váš
názor a zis li tak, či sa nám darí plniť svoje poslanie.
Ak to chceme zis ť, musíme mať spätnú väzbu od vás, našich čitateľov. Prosíme vás o zapojenie sa do nášho prieskumu. Odpovedzte na
naše otázky a potešíme sa aj vašim námetom či krea vnym nápadom,
ktorými aj vy prispejete k spestreniu obsahu a skvalitneniu novín. Rady
našich čitateľov sú široké a počítame s ohlasmi aj od našich bývalých
zamestnancov, ktorí čítajú Podbrezovan na zaslúženom starobnom dôchodku.
Odpovedať môžete buď anonymne alebo vypíšete na konci prieskumu kupón a tak sa zaradíte medzi tých, z ktorých vyžrebovaný bude odmenený peknou cenou. Vystrihnutý prieskum, buď anonymný alebo s
vypísaným kupónom, stačí vhodiť do schránok, ktoré sa nachádzajú na
každom vstupe do starého i nového závodu, prípadne pošlite podnikovou poštou.
1. Ako u vás funguje distribúcia novín? (zakrúžkujte)
a) Bez problémov, dostávame noviny pravidelne
b) Niekedy ich dostaneme neskoro
c) Občas sa stane, že ich nedostaneme
d) Nedostávame ich
e) Iné (napíšte) ...................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
2. Čítate firemné noviny?
a) Áno, pravidelne
b) Len ak tam niečo konkrétne hľadám
c) Občas
d) Ani nie
e) Vôbec
3. Ak ste v predchádzajúcej otázke odpovedali, že noviny
nečítate, uveďte dôvod:
a) Nič zaujímavé tam nie je
b) Neviem prečo
c) Nemám čas
d) Nezaujíma ma dianie vo fabrike
4. Ak noviny čítate, čo vás zaujíma najviac?
a) Informácie z diania vo firme
b) Šport
c) Spoločenská rubrika
d) Jedálny lístok
e) Všetko za radom
f) Krížovky
5. Myslíte si, že v Podbrezovane získate dostatok potrebných
informácií?
a) Áno
b) Nie
c) Čiastočne
d) Neviem posúdiť
e) Chýba mi tam niečo (uvítame, ak uvediete, čo) ................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
6. Ktorú rubriku uprednostňujete?
a) Výroba
b) Spoločenská rubrika
c) Šport
d) Reportáže
e) Iné (budeme radi, ak uvediete): ......................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
7. Ako hodnotíte grafickú úpravu novín?
a) Som s ňou spokojný
b) Nie je pre mňa dôležitá
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Fašiangy sa krátia

c) Páči sa mi
d) Neviem posúdiť
e) Chýba tomu niečo (uvítame, ak uvediete, čo) ...................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
8. Na stupnici od 1 do 5 očíslujte poradie, ktorým z oblastí
nie je v novinách venovaná dostatočná pozornosť:
a) Zo života spoločností
b) Výrobné a technické články
c) Príhovory
d) Rozhovory so zaujímavými ľuďmi
e) Spoločenská rubrika
f) Iné (budeme radi, ak uvediete čo) ...................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
9. A naopak, ktorej oblasti je venovaná väčšia pozornosť
ako je potrebné?
a) Zo života spoločností
b) Výrobné a technické články
c) Príhovory
d) Rozhovory so zaujímavými ľuďmi
e) Iné (budeme radi, ak uvediete čo): ..................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
10. Myslíte, že sa úroveň novín zvyšuje?
a) Jednoznačne
b) Ani nie
c) Áno
d) Nie
e) Neviem posúdiť
11. Je v novinách niečo, na čo sa vopred tešíte?
a) Áno, sú tam také rubriky (napíšte ktoré) ..........................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
b) Ani nie
c) Niekedy
d) Nie
12. Je v novinách niečo, čo tam podľa vás nepatrí?
a) Áno (napíšte čo): ............................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
b) Ani nie
c) Nie
13. Aké informácie vám v novinách chýbajú?
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
14. Napíšte vaše námety:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
15. Poznáte medzi zamestnancami človeka, ktorého činy, prípadne záujmy by si zaslúžili mimoriadnu pozornosť?
Ak áno, prezraďte nám, kto to je a v čom je jedinečný:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

KUPÓN
Meno a priezvisko:.................................................................
Osobné číslo:.........................................................................
Pracovisko:............................................................................

O. Kleinová



Jedálny lístok
15. – 21. 2. 2021
Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, karﬁolová, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková,
cestovina ● Detvianska nátura,
opekané zemiaky, uhorka ● Pečená ryba, krúpy so zeleninou ●
Horehronský syrový šalát, pečivo
● Kuracie rezančeky, zelená fazuľka s baby mrkvou ● Maxi buchta
s orechovo-višňovou plnkou, vanilkový krém ● Bageta Gurmán ●
Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: slepačia, rascová s vajcom pečivo.
● Pečené morčacie stehno, červená kapusta, knedľa ● Bravčový
rezeň prírodný, zeleninová ryža,
šalát ● Važecká pochúťka, zemiakové placky ● Rančerský šalát, pečivo ● Zapekaná brokolica s tofu
● Škoricové osie hniezda, kakao ●
Bageta s kuracím mäsom ● Mliečny balíček.
Streda
Polievky: šošovicová kyslá, hlivová
so zeleninou, pečivo.
● Vyprážaná ryba, zemiaková
kaša, šalát ● Bravčový perkelt,
cestovina ● Držky na diabolský
spôsob, knedľa ● Parížsky šalát,
pečivo ● Hubové rizoto, uhorkový
šalát ● Zapekané palacinky s tvarohom ● Bageta syrová ● Ovocný
balíček.
Štvrtok
Polievky: prešporská, tekvicová,
pečivo.
● Kuracie prsia na lesných hríboch, ryža, šalát ● Hovädzí guláš
debrecínsky, knedľa ● Sekaný rezeň z bôčika, zemiakový šalát s
majonézou ● Šalát cestovinový
s kápiou a salámou ● Pečené zemiaky s paradajkovou omáčkou
● Zemiakové knedličky s nutelou,
maková posýpka ● Bageta moravská ● Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: kapustová s klobásou,
pohronská, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, šalát
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa,
kompót ● Údené mäso, hrachová
kaša, uhorka, chlieb ● Lahôdkový
šalát, pečivo ● Špenátové halušky
s tvarohom, zakysanka ● Buchty
na pare s lekvárom, kakaová posýpka, kakao ● Bageta Ape to ●
Ovocný balíček.
Sobota
Polievka: furmanská, pečivo.
● Hovädzie dusené, paradajková
omáčka, knedľa ● Morčacie prsia
na zelenine, ryža, šalát ● Bageta
Gurmán.
Nedeľa
Polievka: držková, pečivo.
● Goralská pochúťka, cestovina ●
Plnený bravčový závitok, opekané
zemiaky, uhorka ● Bageta s kuracím mäsom.

Žijeme v dobe poznačenej pandémiou a na fašiangy môžeme len
s nostalgiou spomínať. V dôsledku prísnych opatrení sa nekonali
žiadne poduja a súvisiace s týmto
obdobím a už sa blíži Popolcová
streda.
Slovo fašiang pochádza z nemeckého „vast-schane“, čo značí niečo
ako „posledný nápoj“. Odkazuje sa
tak na príchod pôstneho obdobia
pred Veľkou nocou. Pôvodne boli
Fašiangy známe ako mjasopust,
ktorý označoval koniec jedenia
mäsa pred pôstom. Významom, i
časovo, sú eto dva výrazy rovnocenné. Fašiangy boli a sú akýmsi
veselým spojivom medzi časom
Vianoc a vážnym obdobím predveľkonočným.
Fašiangy, ktoré sa začali oslavovať
už v stredoveku, vrcholili sprievodmi, ktoré trvali tri dni a v noci pred
Popolcovou stredou pochovávali
basu. V rímskokatolíckom liturgickom kalendári je Popolcová streda
prvým dňom pôstneho obdobia. Jej
termín pripadá na štyridsiaty deň
pred Veľkou nocou. Do týchto dní
sa však nepočítajú nedele, preto
pripadá Popolcová streda na štyridsiaty siedmy deň pred Veľkonočnou
nedeľou. V tomto roku pripadne
Popolcová streda na 17. februára.
Názov Popolcová streda pochádza
zo zvyku páliť palmy či bahniatka
z Kvetnej nedele minulého roka.
Takto získaný popol sa používa pri
bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy
sú veriaci poznačení popolom na
čelo. Tento symbol sa vzťahuje na
blízkovýchodnú tradíciu sypania
si popola na hlavu na znamenie
pokánia pred Bohom. Poznačenie
popolom je sprevádzané slovami:
„Pamätaj si, že prach si a na prach
sa obrá š.“ V katolíckej cirkvi je Popolcová streda dňom prísneho pôstu. Po bujarom období fašiangov
začínal predveľkonočný pôst, počas
ktorého sa pomaly začínali zvyky a
obrady súvisiace s príchodom jari.
Pôstne obdobie neznamená doslovne nejesť a dodržiavať hladovku. Človek sa síce počas pôstneho
obdobia vyhýbal niektorým jedlám, najmä mäsu, ale ani zďaleka
to neznamená, že štyridsať dní
hladoval. Ľudia boli počas pôstu
na seba veľmi prísni, hlavne kvôli
poverám. Tradovalo sa to ž, že kto
bude počas pôstu jesť mäso, bude
mať chorý dobytok. Práve vďaka
tomu verili, že pôst im prinesie lepší život. Ľudia dokonca počas pôstu
odložili všetok riad, v ktorom varili
mastné jedlá, na pôjd a varili len v
hlinených hrncoch. Najčastejším
jedlom, ktoré konzumovali počas
pôstu, boli šúľance a rezance. Verili to ž, že im to prinesie dobrú
úrodu. Šošovica a jedlá z nej zasa
symbolizovali dostatok peňazí. Ak
však niekto mal predstavu, že ak
nebude štyridsať dní jesť mäso,
bude mať skvelý život a zabezpečí
si očistu tela, veľmi sa mýlil. Cieľom pôstu bolo odoprieť si všetko
to, čo ľuďom bránilo v zdravom
životnom štýle. Pôstne obdobie
vyvrcholilo veľkým upratovaním a
prípravami na Veľkú noc. Posledná
nedeľa pred Veľkonočnou nedeľou
dostala pomenovanie Smrtná. Bola
dňom, kedy vo väčšine slovenských
obcí vynášali Morenu. Ľudia mali
už zimy po krk a týmto obradom
ju chceli vyprevadiť. Spolu s ňou
chceli zahnať aj choroby, temnotu,
biedu a smrť, aby do chotára mohla
prísť jar a nový život.



Jedálny lístok

22. – 28. 2. 2021
Pondelok
Polievky: zeleninová, údeninová,
pečivo.
● Bravčový guláš segedínsky,
knedľa ● Morčacie prsia na hrášku so šampiňónmi, ryža, uhorka
● Špenátový prívarok, volské oko,
zemiaky ● Grécky šalát, pečivo ●
Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha ● Žemľovka s tvarohom ● Bageta syrová ● Mliečny
balíček.
Utorok
Polievky: mexická, bryndzová so
strúhaným cestom, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaky, šalát ● Kuracie stehno na
paprike, cestovina ● Baraní guláš, halušky ● Syrové tajomstvo,
pečivo ● Ryžový nákyp ● Langoše
s kečupom ● Bageta moravská ●
Ovocný balíček.
Streda
Polievky: hovädzia s cestovinou,
brokolicová dánska, pečivo.
● Kuracie prsia na čínsky spôsob,
ryža, šalát ● Hovädzie dusené,
kôprová omáčka, knedľa ● Vyprážané čevapčiči, zemiaky, šalát ●
Pestrý cestovinový šalát ● Zapekaná ryba so šampiňónmi, šalát
z červenej kapusty s kukuricou ●
Šúľance s makom ● Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, mrkvová s pórom, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, zemiaková kaša, kompót ● Bravčový rezeň na rasci, tarhoňa, šalát
● Morčacie mäso s brusnicovou
omáčkou, široké rezance ● Zelotofu, pečivo ● Zapekané zemiaky
s pórom ● Hanácke koláče, kakao
● Bageta Apetito ● Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: šošovicová s kyslou kapustou, francúzska, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa ● Podtatranský plnený bravčový rezeň, ryža, šalát ● Kuracie
stehno na zelenine, štuchané zemiaky s cibuľkou ● Šalát z čínskej
kapusty s hroznom a jablkami,
pečivo ● Vegetariánske nugetky,
zelerová remuláda ● Muffinky s
čokoládou, kakao ● Bageta s kuracím mäsom ● Mliečny balíček.
Sobota
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Bravčové stehno bratislavské,
cestovina ● Hydinové ražničí, zemiaky, uhorka ● Bageta moravská.
Nedeľa
Polievka: gulášová, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, červená kapusta, knedľa ● Hovädzie
mäso námornícke, ryža, čalamáda ● Bageta syrová.
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Spomienky
„Zhasli oči, ktoré sme radi mali,
pracovité ruky, ktoré nám vždy pomáhali.“
Dňa 2. februára sme si pripomenuli štrnáste výročie od smr nášho
otca, starého a prastarého otca
Fran ška ŠANTROCHA z Valaskej.
Kto ste ho poznali, venujte mu chú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Hana, Lydka, vnuci Marián a Peťo s manželkami,
pravnuci Jakub, Maťo, Daniel a Tomáš
...
„V srdci si uchováme spomienku na
teba a tvoje láskavé srdce a ruky,
ktoré nám vždy pomohli.“
Dňa 2. februára sme si pripomenuli dvanáste výročie od smr nášho
milovaného manžela, otca, švagra a
starého otca
Fran ška KÚRA z Valaskej.
Kto ste ho poznali, venujte mu chú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Hana, synovia Marián a Peter s manželkami, vnuci Jakub, Maťo, Daniel, Tomáš a švagriná Lydka
...
Dňa 8. februára uplynul rok, ako
nás navždy opus l náš drahý
Ladislav LUPTÁK z Mýta
pod Ďumbierom.
S láskou a úctou spomína celá rodina
...
„Odišla si bez rozlúčky, čo nikto nečakal. Už len ky čku na hrob Ti môžeme dať, modlitbu chú odriekať a
s láskou spomínať.“
Dňa 12. februára sme si pripomenuli druhé smutné výročie, čo nás
opus la naša drahá mama, stará
mama a prastará mama
Viera BARTOŠOVÁ z Podbrezovej-Š avničky.
S láskou a úctou spomínajú syn
a dcéra s rodinami a ostatná rodina
...
Dňa 13. februára si pripomenieme šestnásť rokov odvtedy, čo
nás navždy opus la drahá dcéra,
mama, stará mama a sestra
Iveta ŠVEJKOVSKÁ z Hronca.
S láskou a úctou spomínajú mama, sestra, dcéry,
vnučka Alicka a vnúčik Edko
...
„Čas plynie ako chej vody prúd,
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak, ako voda svojím tokom plynie,
krásna spomienka na teba nikdy
nepominie.“
Dňa 15. februára si pripomenieme
deviate výročie odvtedy, čo nás
navždy opus l náš drahý manžel, otec, starý otec,
brat a švagor
Jozef KUBANČÍK z Brezna.
S láskou spomíname
...
„Pracovité ruky náhle únavou
klesli a rozlúčiť sa nebol čas. V ten
smutný deň osud v ceste stál a zastaviť ho už nebolo v silách nikoho
z nás. A tak je to už deväť rokov, čo
snívaš celé noci i dni, v podbrezovskom cintoríne svoje večné sny.“
Dňa 20. februára uplynie smutných deväť rokov od
chvíle, kedy nás navždy opus l náš drahý otec, starý
otec, brat a švagor
Jozef VAŇO z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami chú
spomienku.
Navždy spomína smú aca rodina

Smútočné oznamy
„Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach ostaneš s nami.“
Dňa 9. januára nás navždy opus l
náš milovaný manžel, otec a starký
Miroslav GIERTL z Čierneho Balogu.
Smú aca manželka Anna,
syn Miroslav s rodinou a
syn Mar n s rodinou
...
Dňa 25. januára nás vo veku 68
rokov navždy opus l náš milovaný
manžel, otec, starý otec, brat a príbuzný
Ladislav BOŠKO
z Podbrezovej-Š avničky.
Venujte mu prosím chú spomienku.
Smú aca rodina

Ilustračné foto: archív redakcie

Sviatok zamilovaných
O. Kleinová

Hoci atmosféra týchto dní vôbec neevokuje k láske,
14. február je v našom kalendári už niekoľko rokov
označovaný za deň zamilovaných.
Vznik tohto sviatku je opradený viacerými legendami. Jedna sa spája s rímskymi pohanskými oslavami plodnos , Luprecalla. Deň pred ich začiatkom
ženy písali ľúbostné listy a vkladali ich do urien.
Od aľ si ich muži vyberali a následne prenasledovali ženu, ktorej list sa im dostal do rúk. Tento zvyk
údajne zanikol v 18. storočí a muži si začali vyberať
svoje partnerky inak. Sú aj ďalšie legendy, ale najpopulárnejšia je so svätým Valen nom, ktorý žil za
vlády cisára Claudiusa II. v treťom storočí. Zamiloval
sa do slepej dcéry dôstojníka Astoriusa a jeho láska
a viera jej prinavrá la zrak. Celá rodina ako prejav
vďaky prijala kresťanskú vieru. Kresťania však boli v
tom čase v Ríme v nemilos , a tak pohania Valen na
popravili a celú Astoriovu rodinu vyvraždili. Je to tragický príbeh, v ktorom prehrali viera a láska v strete
so zlom a nenávisťou. Trvalo viac ako síc rokov, kým
sa stal Valen n svätcom, patrónom zamilovaných,
patrónom lásky a bdie nad ňou dodnes.
Sviatok zamilovaných sa možno týka aj vás, ak nie,
robte všetko pre to, aby to tak bolo. Netreba vecný
dar, ktorým sa pripomeniete svojej najbližšej, či najbližšiemu a nemusí to byť akurát 14. februára. Lásku
si treba chrániť stále. Hory síce prenáša, ale stačí nepatrne málo a už jej niet. Snažte sa, aby tromﬂa únavu zo všednos . Robte všetko preto, aby prevýšila
všetky staros a trápenie. Jednoducho, robte všetko
pre to, aby bola silnejšia ako všetko zlé, čo nám život
prináša.
Autor:
PK

kód letiska
Bratislava

riečny živočích
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spojka

produkcia

huta (ľud.)

Februárové
pranostiky

Vo februári
blahoželáme

- Ak sa cez február zima nevysilí,
nuž nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli.
- Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnku, tak sa v marci bude
vyhrievať pri peci.
- Ak je prvý fašiangový deň pekný,
budú pekné aj prvé jariny.
- Aké fašiangy, taká Veľká noc.
- Ak vidno v noci fašiangovej veľa
hviezd, ponesú sliepky v tom roku
mnoho vajec.
- Čo január zameškal, to február
doháňa.
- Keď severák vo februári neduje,
potom v apríli strechy rozduchuje.
- Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima.
- Keď vo februári žaby zakŕkajú,
veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú.
- Keď je vo februári mnoho snehu, býva marec suchý.
- Keď je vo februári mokro, v auguste je sucho.
- Tuhé severné vetry koncom februára oznamujú úrodný rok.

Pracovné jubileá
20 rokov
Milan AUXT
Ing. Andrej JURSA
Ivan MIHÁĽ
Peter PLAVUCHA
Daniel PLŠKO

30 rokov
Ľubomír FRANCISTY
35 rokov
Norbert KÁLOVEC
Tibor KUREK
Ivan SIVČÁK
40 rokov
Ján DEKRÉT
Mgr. Jarmila KUPCOVÁ
Životné jubileá
Ing. Harold ČAPEK
Jozef GIERTL
Ivan KOSMEL
Roman KUBALIAK
Ivana NEMČOKOVÁ
Ivan SCHÜSSER
Ján VLČEK
Jozef VOJTKO
Ing. Peter BELKO
Bc. Zuzana GREGOROVÁ
Ivan KUBICA
Milan MAJERÍK
Ivan ORAVČÍK
Slavomír PANČÍK
Marian RAFAJ
Ján RÝS
Stanislav SLAMKA
Miroslav TRNOVSKÝ
Eva CIBUĽOVÁ
Jaroslava SITARČÍKOVÁ
Ivan SPIŠIAK
Ľubomír TURŇA

V januári odišli
do predčasného
starobného dôchodku
Jana FIGLUŠOVÁ
Katarína JÁNOŠÍKOVÁ
Elena KOŠÍKOVÁ
Alena KURČÍKOVÁ
Milan MEDVEĎ
Fran šek MÓRO
Pavel ORAVKIN
Milan PAPIEŽ
do starobného dôchodku
Marián LAMPER
Jozef NOMILNER
Vojtech ZACHAR
V mene vedenia akciovej spoločnos Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú
prácu a do ďalších rokov života
želáme veľa slnečných dní.

akíže

tamtí

bývalý člen SS
komanda

robil sudcu

bývalá číselná
lotéria
chalupa, koliba

vyrezaný samec
svine

25 rokov
Jozef MARTINKO
Štefan RIDZOŇ
Peter RYBÁR
Jozef SVINČIAK
Bc. Alena ŤAŽKÁ

zástup ľudí

T1

Aralské more

T4

Asociácia žien
Slovenska

jesť (angl.)

Adriana (dom.)

časové obdobie

T5

tvrdá stupnica
Obchodná
akadémia

pučí, rastie

patriaci Edovi

existovalo

omotal

ruský súhlas
dánska
predajňa
nábytku

kód Slovenska

topánka (čes.)

Pomôcky:
BASRA, UREA

Obchodný dom

odoberám,
pozbavujem

súvisiaca s
osou
otravný hmyz

T2

letný mesiac
voltampér

oblé teleso

osobné zámeno
indonézsky
ostrov

ozdoba (bás.)
konský krok

telocvičný úkon

iracké mesto

patriaci apovi

šabľa, meč

existovala

ručiteľ na
zmenke
pravoslávny
obraz

otázka na
spôsob

Pascal

prikazuj
tupé strany
sekier, obušky

akčný rádius
lietadla

tablet od Apple

darovalo

ázijský štát

povrch tela

EČV Dunajskej
Stredy
ramená (angl.)

predložka

drevená stavba
ušiel, stratil sa
tyč v plote

koleso

močovina (lek.)

2000 v Ríme

99 v Ríme

patriaci Jarovi

nadšenie

T3

náboj mínometu

veľké kladivo,
holohumnica

Keď prestaneš čakať, že ľudia... (dokončenie v tajničke)

chorobná
zdurenina
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Po prehre v Žiline sme opäť ostali na víťaznej vlne
Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

Po štyroch jednoznačných víťazstvách, v prvých štyroch prípravných zápasoch, ktoré sme odohrali v januári, nás čakali ďalšie tri
stretnu a s kvalitnými súpermi.
Dve z nich sme s hli odohrať ešte
v závere januára, keď nás preverili
mužstvá z Fortuna ligy MŠK Žilina
a FC Vion Zlaté Moravce a začiatkom februára nás čakala generálka pred prvým zápasom jarnej
čas druhej futbalovej ligy. Naším
súperom bol Slavoj Trebišov.
27. januára
MŠK Žilina – FK Železiarne Podbrezová 7:2 (3:0)
Góly: 3. 45+1. Bernát, 38. Kurminowski, 66. Anang, 68. Jibril, 76.
Rusnák, 77. Bichakhchyan – 57.
Gerebenits, 90. Kukoľ.
V Žiline nastúpili naši futbalisna svoj v poradí piaty prípravný
zápas. Tentokrát nás čakal doposiaľ najťažší súper prípravy. Tre
celok Fortuna ligy – MŠK Žilina.
Domácim hráčom výborne vyšiel
úvod stretnu a, keď Javorček vysunul po krídle Ďuriša a ten našiel
v šestnástke Bernáta, ktorý otvoril
skóre stretnu a. Naši chlapci mohli
o pár minút vyrovnať, keď výborný center Galčíka prešiel cez celú
šestnástku až ku Chvátalovi, no
pro jeho strele výborne zasiahol
domáci Belko. Následne predviedol výborný zákrok aj náš Rehák,
ktorý efektne vyrazil pokus Ďuriša
na rohový kop. V 29. minúte mohlo
byť vyrovnané, no Galčíkovu strelu
vyrazil na brvno Belko. V 38. minúte sa zverenci Pavla Staňa tešili po
druhýkrát. Z ľavej strany výborne
odcentroval na zadnú tyč Javorček,
našiel Kurminowskeho, ktorý nezaváhal a zvýšil vedenie domácich

na 2:0. V závere prvého polčasu
najprv neuspel pro Belkovi Pavúk
a následne dal bodku za prvým
polčasom domáci Goljan, ktorý sa
dostal po brejku k lopte a nedal Rehákovi žiadnu šancu – 3:0.
Do druhého polčasu vstúpili
oveľa lepšie naši futbalis . V 57.
minúte poslal presný center do
šestnástky Kukoľ, ktorým našiel
Gerebenitsa a ten znížil na rozdiel
dvoch gólov – 3:1. O deväť minút
to už bolo znova o tri góly, keď
domáci Anang krásnou technickou strelou nedal Ludhovi žiadnu
šancu – 4:1. Železiari mohli vzápä
opäť znížiť, pro bol však Kopas,
ktorý predviedol výborný defenzívny zákrok. Nedáš-dostaneš pla lo
aj v tomto prípade, pretože z následnej akcie našiel Patrik Myslovič
centrom nikým nekrytého Jibrila,
ktorý pridal piaty gól Žilinčanov –
5:1. Žlto-zelení pokračovali vo výbornom ofenzívnom predstavení
aj naďalej a po peknej individuálnej akcii pridal Rusnák šiesty presný zásah domácich – 6:1. Žilinčania
ani po šiestom góle nepoľavili a už
o pár sekúnd strelil siedmy gól „šošonov“ arménsky reprezentant Vahan – 7:1. Bodku za stretnu m dal
v nadstavenom čase Kukoľ, ktorý
presnou strelou prekonal Teplana.
Naši futbalis tak prvýkrát v zimnej
príprave neodchádzali z ihriska ako
víťazi a pripísali si na svoje konto
prvú prehru v doterajších pia ch
prípravných zápasoch.
FK Železiarne Podbrezová: Rehák
– Kováčik, Godál, Paraj, Barbora –
Galčík, Bakaľa, Grendel, Chvátal –
Pavúk, Gerebenits. Striedali: Ludha – Celes ne, Bartoš, Natchkebia,
Gajan, Micovčák, Pribula, Lupták,
Kukoľ.
MŠK Žilina: Belko – Vallo, Leitner,
Kiwior, Javorček – Ďuriš, Gono,

Paur – Goljan, Paur, Bernát. Striedali: Teplan – Kopas, Myslovič,
Jibril, Bichakhyan, Fazlagič, Nemčík, Anang, Rusnák.
30. januára
FC Vion Zlaté Moravce – FK Železiarne Podbrezová 0:2 (0:2)
Góly: 29. Gerebenits, 37. Pavúk.
Po prehre v Žiline sme si chceli
napraviť chuť s ďalším súperom z
najvyššej Fortuna ligy. Pro Zlatým
Moravciam sme začali výborne a
svojou ak vitou sme dokázali už v
prvom polčase odskočiť súperovi
na rozdiel dvoch gólov. Najskôr sa
presadil Gerebenits a po ňom aj
Pavúk. Druhý polčas už žiadne góly
nepriniesol, zvíťazili sme 2:0.
Mikuláš Radványi, tréner Podbrezovej: „Odohrali sme výborný
zápas, pro ďalšiemu mužstvu z
Fortuna ligy. Zápas sa mohol skončiť aj vyšším rozdielom, keďže sme
mali ešte viacero dobrých príležitos na skórovanie. Pozi vom je,
že sa nám podarilo udržať čisté
konto. Páčila sa mi naša organizácia hry, ktorá bola na požadovanej
úrovni. Tešíme sa z ďalšieho víťazstva, no ako hovorím, netreba to
preceňovať. Naďalej musíme tvrdo
a poc vo pracovať.“
FK Železiarne Podbrezová: Ludha
– Kováčik, Bartoš, Paraj, Barbora
– Chvátal, Bakaľa, Grendel, Kukoľ –
Gerebenits, Pavúk. Striedali: Špyrka, Pribula, Micovčák, Natchkebia,
Rehák.
FC Vion Zlaté Moravce: Lukáč –
Čogley, Menich, Moško, Čonka
– Duga, Tóth – Kyziridis, Ďubek,
Hrnčár – Balaj. Striedali: Grozdanovski, Chren, Šmatlák, Orávik.
6. februára
FK Železiarne Podbrezová – Slavoj
Trebišov 3:1 (2:0)

V poslednom prípravnom zápase pred začiatkom jarnej čas sme porazili Slavoj Trebišov

Góly: 21. (11m) a 53. Grendel, 22.
Chvátal – 83. Rudzan.
V generálke pred začiatkom jarnej čas sme zaznamenali víťazstvo nad naším súperom z druhej
futbalovej ligy, ktorým bol Slavoj
Trebišov. Zápas sme odohrali na
umelej tráve v podbrezovskej čas
Skalica.
V prvom polčase sme v rozmedzí
jednej minúte dokázali streliť dva
góly, keď sa najskôr z pokutového
kopu presadil Grendel a následne
zvýšil na 2:0 Chvátal. Viac gólov v
prvom polčase nepadlo a do šatní
sme tak šli s náskokom o dva góly.
Druhý polčas sme začali dobre a
v 53. minúte sme viedli zásluhou
dvojgólového Grendela už 3:0.
Viac šancí sme už využiť nedokázali, naopak, inkasovali sme v závere zápasu, keď na konečných 3:1
upravoval hosťujúci Rudzan.
Mikuláš Radványi, tréner Podbre-

zovej: „Odohrali sme dobrý zápas
pro súperovi, ktorý hral viac agresívne. Vypracovali sme si dostatok
gólových príležitos , nakoniec sa
nám podarilo streliť tri góly. Zápas
sa však mohol skončiť aj vyšším
rozdielom, keďže tých šancí bolo
veľa. Potrebujeme sa vrá ť na začiatok prípravy, kde sme boli oveľa
efek vnejší. Víťazstvo nás samozrejme teší, no už sa naplno koncentrujeme na úvodné jarné kolo.“
FK Železiarne Podbrezová: Ludha – Kováčik, Godál, Paraj, Kukoľ
– Chvátal, Grendel, Bakaľa, Galčík – Gerebenits, Pavúk. Striedali:
Bartoš, Skiba, Barbora, Breznanik,
Pribula Micovčák, Špyrka, Lupták.
Slavoj Trebišov: Vinclér – Bajtoš, Rudzan, Ilinjo, Šimko – Kanu,
Kovalčík, Begala, Issa – Polaščík,
Vilkovský. Striedali: Repiský, Katunský, Jiho, Sitarčík, Kulich, Pálﬁ,
Chovan, Bavoľár.

Cenné skúsenosti pre našich mladých biatlonistov
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Členovia Biatlonového oddielu
ŠK Železiarne Podbrezová sa začiatkom roka predstavili na pretekoch IBU pohára v nemeckom
Arberi. Preteky sa uskutočnili počas dvoch týždňov, v termíne od
13. do 23. januára. Ešte predtým,
v závere uplynulého roka, si naši
biatlonis vybojovali miestenky
do Arberu v nominačných pretekoch v Osrblí.
Hoci pôvodne mali v Arberi štartovať len dorastenka Ema Kapustová a junior Lukáš O nger, nakoniec po výpadku ses er Fialkových
vo Svetovom pohári sa posunuli na

ich miesta dve pretekárky, ktoré
mali štartovať v IBU pohári, čo je
druhá najvyššia súťaž vo svetovom
biatlone, určená vekom pre seniorov. Do Arberu sa tak dostali ďalšie dve biatlonistky – náhradníčky
z nominačných pretekov v Osrblí,
ktorými boli naše juniorky Mária a
Zuzana Remeňové. Spolu sme tak
mali v Nemecku štvornásobné zastúpenie v podobe pretekárov a ak
počítame aj člena Centra talentovanej mládeže Podbrezová Damiána Cesneka, tak ich bolo päť. Všetci naši biatlonis sú vekom ešte v
juniorskej, prípadne dorasteneckej kategórii a eto preteky boli
pre nich predovšetkým o zbieraní
cenných skúsenos . Nemôžeme

Sestry Remeňové majú za sebou premiéru v IBU pohári. Zuzane sa podarilo bodovať
hneď vo svojom prvom štarte, keď skončila v rýchlostných pretekoch na 37. mieste

zabudnúť ani na reprezentačného trénera mládeže Petra Kazára,
ktorý je zároveň hlavným trénerom Biatlonového oddielu ŠK Železiarne Podbrezová. V Arberi bol
zároveň aj ako vedúci slovenskej
výpravy.
Bolo to zároveň druhé kolo IBU
pohára a štartovalo tam spolu 135
žien a 148 mužov z 39 krajín sveta. Našich pretekárov čakali štyri
individuálne štarty, z toho trikrát
rýchlostné a raz vytrvalostné preteky. Väčšina našich biatlonistov
absolvovala okrem svojich individuálnych štartov aj štafety.
V rýchlostných pretekoch mali
ženy pripravenú 7,5 km a muži 10
km trať. Hneď vo svojom prvom
štarte v seniorskom IBU pohári
sa výborne darilo Z. Remeňovej,
ktorá skončila na bodovanom 37.
mieste. Svoje prvé body do rebríčka sa jej poradilo získať nielen
vďaka rýchlemu bežeckému času,
ale aj čistej streľbe. V ďalších rýchlostných pretekoch obsadila 71.
a 89. miesto. Naša dorastenka E.
Kapustová predvádzala v Arberi
veľmi vyrovnané výkony a v seniorskej kategórii sa určite nestrala. Zaznamenala 48., 62. a 72.
miesto v rýchlostných pretekoch,
pričom všetky tri šprinty zvládla s
čistou streľbou. Ema mala v Arberi
celkove výbornú streleckú bilanciu, keď sklopila 68 terčov zo 72
výstrelov, čo predstavuje viac ako
94-percentnú úspešnosť streľby.
M. Remeňová skončila v rýchlostných pretekoch na 53. a 95. mies-

te. L. O nger si vybojoval v rýchlostných pretekoch najlepšie 47.
priečku a skončil tesne za bodmi. V
ďalších šprintoch obsadil 58. a 76.
miesto.
Vytrvalostné preteky žien boli
skrátené a išlo sa netradične len
12,5 km. O náš druhý najlepší výsledok v Arberi sa postarala naša
najmladšia biatlonistka, vekom
ešte len dorastenka,
E. Kapustová. Obsadila
45. miesto, čo jej, podobne ako L. O ngerovi, tesne nestačilo na
body. Opäť predviedla
výbornú streľbu, keď
na štyroch položkách
minula z dvadsia ch
výstrelov len dvakrát.
M. Remeňová obsadila
60. miesto a celkove
netraﬁla tri terče. Jej sestra Zuzana
sa o dobrý výsledok pripravila na
strelnici, kde netraﬁla spolu až sedem terčov a skončila na 87. priečke. L. O nger šiel na tra dlhej 15
km. Hneď na prvej položke netraﬁl
štyri terče a potom pridal ešte ďalšie dve chyby, čo mu nakoniec stačilo len na 95. miesto.
V programe IBU pohára v Arberi boli aj štafety. Tá ženská bola na
4x6 km, kde naše reprezentantky
skončili pätnáste. Trojicu E. Kapustová, Z. Remeňová a M. Remeňová
doplnila Lucia Michaličková. Štafeta mužov na 4x7,5 km obsadila 16.
miesto, predstavil sa v nej aj náš L.
O nger. Prvé dva úseky šli L. Otnger a Tomáš Sklenárik (bývalý

člen nášho biatlonového oddielu)
a po druhom úseku boli priebežne
na 11. mieste, približne s dvojminútovou stratou. Prvé dva úseky v
ženskej štafete šli Z. Remeňová a E.
Kapustová, zaznamenali priebežné
17. miesto a odstup len 2:14 min.
Podľa trénera P. Kazára všetko okolo minútovej straty na úsek môžeme považovať za výborný výkon.
Lukáš O nger šiel aj
takzvanú mix štafetu,
kde mu príliš nevyšla
streľba. Ďalší členovia v mix štafete boli
T. Sklenárik, Z. Remeňová a E. Kapustová.
Slovenská štafeta nakoniec skončila na 16.
mieste.
Po nabitom programe v Arberi, kde sme
zaznamenali viacero výborných
výkonov, sa biatlonis presunuli
naspäť do Osrblia, kde absolvovali úvodnú časť prípravy na Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov
a kontrolné merané tréningy. V
Osrblí sa na treťom kole IBU pohára, ktoré sa uskutoční v termíne
od 13. do 21. februára, predstavia
aj naši športovci, konkrétne Mária Remeňová, Zuzana Remeňová,
Lukáš O nger a Damián Cesnek
(Centrum talentovanej mládeže
Podbrezová). Okrem snahy získať
nejaké body do celkového hodnotenia IBU pohára zabojujú o zostávajúce miestenky v juniorských
moch na Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov.
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