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Rekonštrukcia 
cesty I/66 sa blíži

Oprava približne 550 metro-
vého úseku je naplánovaná od 
6. apríla a mala by trvať osem 
mesiacov. V súvislosti s umiest-
nením semaforov sa predpo-
kladá vznik kolón, nakoľko ide 
o frekventovaný cestný ťah, a 
tak sa vedenie našej spoločnos-
ti rozhodlo pomôcť svojim za-
mestnancom a dočasne zriadi-
lo obchádzku inkriminovaného 
úseku cez areál starého závodu.

čítajte na strane 2

Stav BOZP v ŽP a.s.
za rok 2020

V roku 2020 prispeli k zlepšeniu 
pracovného prostredia rôzne 
investičné akcie a modernizá-
cie technologických zariadení, 
ktoré boli realizované v súlade s 
Programom zlepšovania úrovne 
BOZP a ozdravných opatrení.

Po dvoch tesných 
prehrách opäť víťazstvo 

V dohrávke 16. kola druhej ligy 
sme nastúpili proti Komárnu. V 
prvom polčase bola hra vyrov-
naná a ani jedno mužstvo si ne-
vypracovalo príležitosť na stre-
lenie úvodného gólu. V druhom 
polčase sa obraz hry nezmenil. 
Zlom prišiel až v 63. minúte, 
keď sa z priameho kopu presa-
dil domáci Matić.

čítajte na strane 6

Žijú medzi nami

Tradícia zdobenia veľkonočných 
vajec je stále živá a venuje sa jej 
aj naša bývalá spolupracovníčka 
zo ŽP Gastroservis, s.r.o. Margi-
ta Hahnová, ktorá nám dovolila 
nazrieť do svojej tvorby.

Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 8

Zaninoni Slovakia, s.r.o.

Minulý rok sa nám, našťastie, 
podarilo zabezpečiť činnosť 
bez výpadku našich zamest-
nancov, tiež zodpovednos-
ti, pochopenia a hlavne ich 
schopnosti rýchlo reagovať 
na nové, náročné podmienky, 
ktoré bolo potrebné okamžite 
pretransformovať do každo-
dennej práce. Pochopenie a 
ústretovosť prichádzala aj zo 
strany obchodníkov, našich zá-
kazníkov.

čítajte na strane 3

Železiarne Podbrezová

Železiarne Podbrezová

Letný čas

Zmena zimného času na letný 
bude v nedeľu, 28. marca. Čas 
posúvame z 2.00 na 3.00 hod.

Ing. Pavel Belušiak
odbor riadenia a zabezpečenia kvality

Dôležitým faktorom konkurencie-
schopnosti výrobkov Železiarní 
Podbrezová a.s. na obchodných 
trhoch je aj vlastníctvo relevant-
ných certifikátov – bez nich je v 
dnešnej dobe nemožné predávať 
výrobky na trhoch. 

ŽP a.s. vlastnia „systémové“ cer-
tifikáty v oblastiach Systému riade-
nia kvality (SMK podľa normy EN 
ISO 9001), Systému environmen-
tálneho manažérstva (SEM pod-
ľa  EN ISO 14001), ako aj Systému 
Ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci (podľa normy EN ISO 45001).

Aby bolo možné naše výrobky 
použiť v špecifických oblastiach 
priemyslu (napr. v energetike, sta-
vebníctve, spracovaní ropy, stavbe 
lodí, atď.), ŽP a.s. musia okrem vyš-
šie uvedených certifikátov vlastniť 
tzv. „výrobkové“ certifikáty.

Certifikačné orgány v ŽP a.s. v 

Dozorový audit TÜV NORD 

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

Ako poukázať dve percentá dane?
Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť Vyhlásenie o 
poukázaní dvoch percent dane z príjmu do 30. apríla 2021 daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska. 
Spolu s Vyhlásením doložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, vyplývajúca z ročného zúčtovania, 
bola odvedená daňovému úradu. V prípade, že si podávate daňové priznanie samostatne, uvediete ako prijí-
mateľa dvoch percent dane Nadáciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

Názov organizácie: Nadácia Železiarne Podbrezová  
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Právna forma: nadácia
IČO: 37818481
 
Názov organizácie: Nadácia Miška Sotáka
Sídlo: Kukučínova 24,  977 01 Brezno
Právna forma: nadácia
IČO: 37828738

predpísaných periódach preverujú 
formou auditov súlad nami vyko-
návaných činností, v zmysle zá-
konných a technických predpisov. 
Audity musia byť vykonávané aj v 
dnešnej dobe, ktorá je významne 
ovplyvnená celospoločenskou si-
tuáciou s ochorením COVID-19.

Dňa 2. marca 2021 vykonal zá-
stupca notifikačného orgánu TÜV 
NORD kontrolný (dozorový) audit:

- na výrobu rúr pre tlakové úče-
ly, v nadväznosti na  predpis EÚ 
– Smernica PED 2014/68/EU a na 
predpis Zväzu technických kontrol-
ných združení (Vd TÜV) AD 2000 
Merkblatt W0. 

- na výrobu rúr pre stavebný prie-
mysel, v nadväznosti na predpis 

EÚ – Nariadenie CPR 305/2011 (s 
týmto preverením súvisí možnosť 
označovať naše výrobky značkou 
„CE“, čo znamená, že výrobok je 
bezpečný).

Plán auditu bol, s ohľadom na 
opatrenia súvisiace s prevenciou 
proti šíreniu ochorenia COVID-19, 
navrhnutý tak, aby bol minima-
lizovaný kontakt so zodpovedný-
mi pracovníkmi (najmä valcovne 
bezšvíkových rúr a ťahárne rúr) a 
uskutočnil sa tak v prevažnej miere 
kontrolou súvisiacej dokumentá-
cie.

Audítorovi boli zodpovedané 
všetky otázky podľa kontrolných 
dotazníkov a bola mu predložená 
kompletná súvisiaca dokumentá-
cia. Pri audite neboli zistené nez-
hody. Audítor odporučil ponechať 
v platnosti súvisiace certifikáty.

Ďakujeme všetkým zúčastneným 
pracovníkom za aktívny prístup, 
ktorý umožnil plynulý priebeh au-
ditu.

Editoriál
Prvý jarný deň nás prekvapil a 
poskytol nám pohľad na krásne 
zasneženú krajinu. Veríme, že to 
boli posledné záchvevy odchá-
dzajúcej zimy. Je tu jar a príroda 
sa pod vplyvom jarných slnečných 
lúčov začína prebúdzať do nového 
života. Naším zbožným želaním je, 
aby teplejšie počasie spôsobilo aj 
ústup pandémie. Za dvanásť me-
siacov sme si voči nej vybudovali 
rešpekt a situácia nás prinútila za-
mýšľať sa aj nad tým, či dostatočne 
dbáme o svoje zdravie. Upriamili 
sme sa na vyššie dávky vitamínov 
a snažíme sa tak posilňovať svoju 
imunitu. Je to veľmi komplikované 
obdobie, ktoré uberá nielen fyzic-
ké, ale aj duševné sily. Účinným 
liekom je pobyt na čerstvom vzdu-
chu. Snažme sa využiť každú mož-
nosť vyjsť vonku, užívať si slnko a 
tešiť sa z pučiacej prírody. A ak sa 
vyberiete hneď, môže sa vám ešte 
naskytnúť aj takýto pohľad.

O. Kleinová

Viete, že...
vo futbalovej reprezentácii SR do 
21 rokov sa na Antalya Cup 2021 
v Turecku predstavia aj piati hráči 
FK Železiarne Podbrezová?

Tréner slovenskej reprezentácie 
do 21 rokov, Jaroslav Kentoš, na tri 
prípravné zápasy v Turecku, proti 
výberu Uzbekistanu do 23 rokov 
a rovesníkom zo Severného Ma-
cedónska a Ukrajiny, povolal 26 
hráčov, medzi nimi aj piatich na-
šich futbalistov. Nominovaní boli 
brankár Richard Ludha, obranco-
via Peter Kováčik a Vladimír Bar-
bora, stredopoliar Roland Galčík a 
útočník Roland Gerebenits. Medzi 
náhradníkmi sa ocitol aj Mikuláš 
Bakaľa. 

„Táto nominácia nás napĺňa hr-
dosťou, je to veľký deň futbalu v 
Podbrezovej. Historicky najvyšší 
počet reprezentantov v jednej ka-
tegórii. Táto nominácia je vizitkou 
fungovania celého klubu, či je to 
fungovanie mládeže v podobe vý-
chovy hráčov ako Ludha, Galčík, 
Kováčik alebo fungovania skau-
tingu pri hráčoch ako Barbora a 
Gerebenits, ktorí mali potenciál, 
ale až u nás dostali adekvátny 
priestor na jeho preukázanie. Ve-
ríme, že táto nominácia a počet 
našich hráčov v nej nebude oje-
dinelou záležitosťou, ale že hráči 
potvrdia oprávnenosť nominácie 
a stanú sa pevnou súčasťou toh-
to výberu. Cesta, na ktorú sme sa 
dali pred dvoma rokmi, je ťažká. 
Ukazuje sa ale, že je správna a ur-
čite z nej nezídeme. Je to impulz 
pre všetkých ľudí v klube a hlavne 
pre mladých hráčov akadémie, že 
aj cez malý klub ako je Podbrezová 
sa dá dostať do povedomia repre-
zentačných trénerov,“ podotkol 
generálny manažér klubu Miro-
slav Poliaček.

ŽP Group

FK ŽP
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Stav BOZP v Železiarňach Podbrezová za rok 2020
v roku 2020 prispeli k zlepšeniu 
pracovného prostredia rôzne in-
vestičné akcie a modernizácie 
technologických zariadení, ktoré 
boli realizované v súlade s Prog-
ramom zlepšovania úrovne BOzP 
a ozdravných opatrení. v pláno-
vaných termínoch bolo zrealizo-
vaných dvadsaťosem akcií v cel-
kovej hodnote 8,6 milióna eur.
Na bezpečnosť a ochranu zdravia 
zamestnancov bolo vynaložených 
celkovo 521-tisíc eur, rozčlene-
ných na osobné ochranné pra-
covné prostriedky, pitný režim, 
ochranné nápoje, ako aj na mycie 
a čistiace prostriedky. za sťažený 
výkon práce pri rizikových prá-
cach bolo zamestnancom Žele-
ziarní Podbrezová vyplatených 
celkovo 1,3 milióna eur.

Pracovná úrazovosť 
Zamestnávateľ je povinný regis-

trovať pracovný úraz, ktorým bola 
spôsobená pracovná neschopnosť 
zamestnanca, trvajúca viac ako tri 
dni, tak, že zistí príčinu a všetky 
okolnosti jeho vzniku, spíše zá-
znam o registrovanom pracovnom 
úraze najneskôr do štyroch dní po 
oznámení jeho vzniku, prijme a vy-
koná potrebné opatrenia, aby sa 
zabránilo opakovaniu podobného 
pracovného úrazu. V zmysle záko-
nov NR SR č. 461/2003 Z.z. o so-

ciálnom poistení a č. 437/2004 Z.z. 
o náhrade za bolesť a o náhrade 
za sťaženie spoločenského uplat-
nenia, majú zamestnanci ŽP a.s. 
nárok na úrazovú dávku aj pri pra-
covných úrazoch, ktorých zranenie 
si nevyžaduje dočasnú pracovnú 
neschopnosť, len ambulantné lie-
čenie. V minulom roku bolo zazna-
menaných všetkých pracovných 
úrazov (registrovaných aj evidova-
ných) výrazne menej, ako to bolo v 
roku 2019. Závažný pracovný úraz 
(úraz s ťažkou ujmou na zdraví, 
úraz s následkom smrti) v minu-
lom roku nebol zaznamenaný.

Nepracovná úrazovosť 
Železiarne Podbrezová, s cieľom 

rozšíriť zamestnanecké výhody, 
majú uzavretú zmluvu o úrazovom 
poistení svojich zamestnancov. 
Poistenie sa vzťahuje na všetky 
pracovné i mimopracovné úrazy, 
po celých 24 hodín, a poistení sú 
všetci zamestnanci Železiarní Pod-
brezová a.s., ako aj zamestnanci 
dcérskych spoločností. Aj táto úra-
zovosť má značný vplyv na vymeš-
kané kalendárne dni. Podobne, 
ako pri pracovnej úrazovosti, doš-
lo aj v tejto sledovanej úrazovosti 
k miernemu poklesu. 

Analýza stavu 
pracovného prostredia 

V roku 2020 bolo za účelom 
hodnotenia faktorov práce a pra-

covného prostredia vykonaných 
štyridsaťdva meraní. Zamerané 
boli na meranie hluku na pracovis-
kách, osobné a stacionárne mera-
nia chemických faktorov, merania 
umelého osvetlenia a merania te-
pelno-vlhkostnej mikroklímy. 

Objektivizáciu vykonala Pra-
covná zdravotná služba ŽP a.s. v 
spolupráci s Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva Banská 
Bystrica. 

Podľa úrovne a charakteru fakto-
rov práce a pracovného prostredia 
sú práce zaradené do štyroch ka-
tegórií. Rizikovou prácou je práca 
zaradená do tretej a štvrtej kate-
górie. 

V minulom roku vykonávalo rizi-
kové práce 56 percent zamestnan-
cov, ktorí majú zároveň zo zákona, 
za splnenia podmienok, nárok na 
rekondičné pobyty. Vzhľadom na 
minuloročnú pandémiu doposiaľ 
absolvovalo rekondičný pobyt 188 
zamestnancov. Rekondičné pobyty 
a rehabilitácie pre zamestnancov 
ŽP a.s. sú realizované prostredníc-
tvom dcérskej spoločnosti Tále a.s.

Zároveň pre zamestnancov dru-
hej, tretej a štvrtej kategórie prác 
je poskytovaná riadená rehabi-
litácia formou rekondično-reha-
bilitačného programu a rekon-
dično-relaxačného programu. V 
priebehu roka 2020 riadenú reha-
bilitáciu využilo 977 zamestnan-
cov.

Opatrenia zamerané na 
zlepšenie pracovného prostredia 

V rámci štvrtej etapy opatrení, 
zameraných na zlepšenie pracov-
ného prostredia, boli v roku 2020 
zrekonštruované zariadenia na 
osobnú hygienu v stredisku ob-
lúkareň, priestoroch dispečingu 
a automatizovaného skladu pre-
vádzkarne valcovňa bezšvíkových 
rúr. 

V prevádzkarni oceliareň, v 
stredisku sklad polotovarov, bola 
kompletne vymenená a osadená 
nová unimobunková zostava, po-
zostávajúca z desiatich kontajne-
rov vrátane  zariadení na osobnú 
hygienu. Stredisko keramika bolo 
pre vykonávanie búracích a čis-
tiacich prác vybavené novým za-
riadením „stavebný stroj BROKK 
800P“ s diaľkovým ovládaním, 
ktoré nahradilo fyzicky náročné 
pracovné činnosti vykonávané 
ručne.

V rámci preventívnych a ochran-
ných opatrení, zameraných na 
ochranu zdravia pri záťaži teplom, 
bol pre zamestnancov zabezpeče-
ný pitný režim prostredníctvom 
74 automatov. Pre zamestnancov 
vykonávajúcich pracovné činnosti 
pri záťaži teplom a záťaži chladom 
bolo zabezpečené poskytovanie 
ochranných a občerstvujúcich ná-
pojov na čipovú kartu, s celoroč-
ným, sezónnym, letným a zimným 
nárokom na iontové nápoje a čaje. 

V letných mesiacoch boli iontové 
nápoje poskytnuté všetkým za-
mestnancom ŽP a.s. a v decembri 
dostali všetci zamestnanci balenie 
vitamínu D na posilnenie imunity.

Kontroly stavu BOzP, ochrany život-
ného prostredia a v oblasti prevencie 

ochrany pred požiarmi
Dôležitými činnosťami sú i kon-

troly stavu bezpečnosti práce, 
ochrany životného prostredia, ako 
aj vykonávanie prevencie ochrany 
pred požiarmi. Interné kontroly vo 
všetkých oblastiach sú vykonáva-
né v zmysle schválených plánov na 
príslušný kalendárny rok.

Okrem kontrol zo strany prísluš-
ných riadiacich zamestnancov a 
odborných zamestnancov i odbo-
ru bezpečnosti a životného pro-
stredia v roku 2020 pôsobilo aj 
75 zástupcov zamestnancov pre 
BOZP.

Na základe analýzy výsledkov 
pracovnej úrazovosti za rok 2020, 
hodnotenia úrovne bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, sta-
vu pracovného prostredia a po-
žiarnej ochrany, bude v ďalšom 
období výkon kontrol pracovísk a 
pracovných prostriedkov bezpeč-
nostnými technikmi zameraný na 
najrizikovejšie činnosti pre jed-
notlivé profesie, v zmysle nového 
katalógu rizík a pozornosť bude 
zameraná aj na e-learningové 
vzdelávanie v oblasti BOzP.

zdroj: správa o stave BOzP v ŽP a.s.

Napriek tomu, že tretí dôchodkový 
pilier (DDS – doplnková dôchodko-
vá spoločnosť) funguje na Sloven-
sku už takmer 25 rokov a druhý 
pilier (DSS – dôchodková správcov-
ská spoločnosť) len o niečo kratšie, 
od roku 2004, mnohí z nás rozdiely 
medzi nimi dostatočne nepoznajú 
a veľakrát ani nevedia odpovedať 
na otázku, ktoré z týchto dôchod-
kových sporení majú uzatvorené. 
v našej rubrike budeme preto po-
kračovať touto témou. Opäť sme 
sa opýtali Mgr. Jany volnerovej z 
DDS Stabilita:

S pojmom dôchodkové sporenie 
sa spájajú až tri piliere. Priblížite 
nám ich podstatu? 

- Dôchodkový systém na Sloven-
sku vychádza z presvedčenia, že ľu-
dia na dôchodku by nemali zostať 
závislí len na príjmoch z jediného 
zdroja – Sociálnej poisťovne, ob-
zvlášť, ak tento zdroj je ohrozený a 
limitovaný. 

Pre zabezpečenie vyššej stability, 
ale aj vyšších dôchodkov, bol preto 
postupne vytvorený systém troch 
základných dôchodkových pilierov:

I. pilier – povinné dôchodkové po-
istenie: ide o priebežne financova-
né poistenie spravované Sociálnou 
poisťovňou. Prostriedky vybraté So-
ciálnou poisťovňou z odvodov eko-
nomicky aktívnych ľudí sa priebežne, 
t. j. v tom istom roku, prerozdeľujú 
dôchodcom vo forme dôchodkov. 
Peniaze sporiteľov sa v ňom v pod-
state nesporia, ale okamžite vyplá-
cajú terajším dôchodcom. Z tohto 
dôvodu je to neustále „prázdna 
truhlica“, z ktorej peniaze odchádza-
jú rýchlejšie ako tam prichádzajú. A 
to ešte nečelíme silným ročníkom, 
ktoré do dôchodkového veku vstúpia 
zhruba o dvadsať a viac rokov. Aj pre 
tieto dôvody je už dnes jasné, že ten-
to systém je neudržateľný. Bohužiaľ, 
obrovské množstvo ľudí sa spolieha 
iba naň.

II. pilier – starobné dôchodkové 
sporenie (DSS): tento pilier je v is-
tom zmysle prepojený s prvým pi-
lierom, pretože do neho zo Sociál-
nej poisťovne smeruje časť z našich 
povinných odvodov, ktoré by inak 
všetky zostali len v prvom pilieri. 
Nevyžaduje si teda od sporiteľa 
žiadne dodatkové financie. Pomer 
odvodov sa každým rokom mení, 
pričom príspevok do druhého pilie-

ra sa zvyšuje o 0,25 percenta ročne. 
V roku 2024 sa bude do druhého 
piliera odvádzať 6 percent a do So-
ciálnej poisťovne 12 percent. Aktu-
álne, v roku 2021, sú 18-percentné 
povinné odvody rozdeľované tak, 
že 12,75 percenta ostáva v Sociál-
nej poisťovni a 5,25 percenta sme-
ruje na osobné (súkromné) účty 
sporiteľov v druhom pilieri, ktoré 
spravujú dôchodkové správcovské 
spoločnosti. Vložené prostriedky 
sporiteľov investujú na finančných 
trhoch, a tak ich zhodnocujú. Vstup 
do druhého piliera je dobrovoľný a 
investičnú stratégiu si sporiteľ musí 
nastaviť sám.

Stručné zhrnutie:
• dobrovoľný vstup, sporiteľ pri 

vstupe nesmie mať viac ako 35 
rokov,

• ak sa sporiteľ rozhodne do druhé-
ho piliera vstúpiť, už z neho nemô-
že vystúpiť,

• žiadne vynaloženie dodatočných 
prostriedkov,

• dôchodkový účet je osobným 
vlastníctvom,

• úspory sú dedičné,

Aký je rozdiel medzi druhým a tretím dôchodkovým pilierom?
• sami si zvolíte investičnú stratégiu.
III. pilier – dobrovoľné doplnko-
vé dôchodkové sporenie (DDS): 
je dobrovoľný pilier dôchodkové-
ho systému, v ktorom sú finančné 
prostriedky účastníkov spravované 
doplnkovými dôchodkovými spo-
ločnosťami.

Pre zamestnancov, ktorí vyko-
návajú rizikové práce je vstup do 
tretieho piliera povinný, a to do 30 
dní od začatia výkonu týchto prác. 
Zamestnanec je povinný uzatvoriť 
účastnícku zmluvu a jeho zamest-
návateľ je povinný uzatvoriť do 30 
dní zamestnávateľskú zmluvu s tou 
DDS, ktorú si zamestnanec vyberie.

Pre ostatných zamestnancov a 
osoby staršie ako 18 rokov je vstup 
do tretieho piliera dobrovoľný. Naj-
väčšou výhodou je možnosť pravi-
delného mesačného príspevku od 
zamestnávateľa.

Stručné zhrnutie:
• dobrovoľný vstup,
• dobrovoľný výstup z piliera,
• nie je podmienený vekom,
• možnosť získať príspevok zamest-

návateľa,

redakcia
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• úspory z tretieho piliera sa dedia,
• z príspevkov platíte len zdravotné 

odvody (sú výhodnejšie ako zvý-
šenie mzdy),

• sami sa rozhodujete o svojej spo-
riacej stratégii,

• každoročne si môžete odpočítať 
zo základu dane 180 eur, a tak 
ušetriť na dani z príjmu.

Ak nie som v druhom, môžem vstú-
piť rovno do tretieho piliera? 

- Samozrejme. Oba piliere, druhý 
aj tretí, fungujú nezávisle. Klient sa 
sám rozhodne, či vstúpi do druhého 
alebo tretieho piliera (podmiene-
nosť tam neexistuje žiadna) alebo 
využije pre tvorbu svojich budúcich 
úspor obidva, čo je úplne najlepšia 
cesta, lebo mu umožňuje rozumne 
diverzifikovať úspory a svoj budúci 
dôchodok potom vyskladať z viace-
rých zdrojov.

Tabuľka porovnania jednotlivých pilierov 

POROvNANIe II. pilier III. pilier 

Dedenie nasporenej sumy áno áno

Príspevok zamestnávateľa nie áno, je možný

Mimoriadny príspevok sporiteľa áno áno

Daňová úľava nie áno

Podmienky vstupu limitovaný vekom do 35 rokov bez vekového obmedzenia 

Dodatočné financie
nevyžadujú sa, prerozde-
ľujú sa len povinné odvo-

dy medzi SP a II. pilier
vyžadujú sa 

výška príspevku stanovená percentom z odvodov
neobmedzená, výšku si sta-
novuje klient sám a môže ju 
kedykoľvek bezplatne meniť

Osobný súkromný účet áno áno

Máte ohľadom dôchodkového sporenia otázky? Zašlite nám ich emailom na noviny@
zelpo.sk, prípade podnikovou poštou do redakcie Podbrezovana a súťažte spolu so Sta-
bilitou o darčekové predmety. Jedného z vás odmeníme už v nasledujúcom čísle.
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Nový predseda Juraj Schmidt
Základná organizácia odborového zväzu 

KOVO Železiarní Podbrezová (ZV OZ KOVO 
ŽP) oznamuje, že vzhľadom na odstúpenie 
Ing. Miroslava Vrabca z funkcie predsedu, 
sa 24. februára uskutočnili doplňujúce voľ-
by ZO OZ KOVO ŽP. Výbor základnej organi-
zácie do tejto funkcie zvolil Juraja Schmidta.

Menovaný pracuje v podbrezovských že-
leziarňach od roku 1983 a odvtedy je aj čle-
nom ZO OZ KOVO. Od roku 2005 sa aktívne 
podieľa v odborárskej činnosti, čo ho pod-
nietilo k rozhodnutiu kandidovať na funkciu 
predsedu ZO OZ KOVO.

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

redakcia
noviny@zelpo.sk

vlaňajší rok bol takmer celý po-
značený pandémiou koronavíru-
su. O dianí vo vašej spoločnosti 
ste nás na stránkach firemných 
novín priebežne informovali. Ako 
hodnotíte toto obdobie s odstu-
pom času?

- Minulý rok sa nám, našťastie, 
podarilo zabezpečiť činnosť bez 
výpadku našich zamestnancov, 
tiež zodpovednosti, 
pochopenia a hlavne 
ich schopnosti rých-
lo reagovať na nové, 
náročné podmienky, 
ktoré bolo potrebné 
okamžite pretransfor-
movať do každoden-
nej práce. Pochopenie 
a ústretovosť prichá-
dzala aj zo strany ob-
chodníkov, našich zá-
kazníkov. Musím tiež 
spomenúť extrémne 
nasadenie a rýchlu reakciu na novú 
situáciu zo strany dopravcov, bez 
ktorých by sme tovar našim zákaz-
níkom nedopravili. Opäť sa potvr-
dila nutnosť serióznej spolupráce, 
dobrej komunikácie a vzájomného 
rešpektu všetkých zainteresova-
ných strán zapojených do závereč-
nej fázy obchodného prípadu – do 
procesu dodania tovaru zákazníko-
vi. 

O tom, že sme to spoločne zvlád-
li svedčia dosiahnuté hospodár-
ske výsledky. Plán tržieb za predaj 
vlastných služieb pre rok 2020 bol 

vo výške 10,5 milióna eur. Skutoč-
ná dosiahnutá hodnota tržieb je 
10,253 milióna eur, čo predstavuje 
97,7 percentné plnenie plánu. Plá-
novaný zisk vo výške 350-tisíc eur 
bol splnený a aj prekročený.  

V roku 2020 sme obstarali 7075 
prepráv po ceste aj po železnici, 
z ktorých bolo 6049 exportov do 
21 krajín a 1026 importov z 10 
krajín na Slovensko. V celkovom 
počte prepráv je zahrnutých 82 
nadrozmeriek. Nami organizovaná 

železničná preprava 
predstavuje 41-tisíc 
ton tovaru v 780 va-
gónoch smerujúcich 
najviac do Nemecka, 
ale tiež do Rakúska a 
Belgicka.  

v ostatnom rozhovo-
re pre Podbrezovan 
ste spomínali aj ne-
vyspytateľnú situ-
áciu na hraničných 
priechodoch. Tá sa aj 

v súčasnosti mení takmer každú 
chvíľu. Dá sa vôbec tejto situácii 
prispôsobiť? 

- Po prekonaní prvej vlny pandé-
mie, na ktorú asi nikto nebol prip-
ravený, sme príchod ďalšej vlny zo-
brali s určitou predvídavosťou, čo 
by sme na dopravnom trhu mohli 
očakávať a čomu budeme musieť 
prispôsobovať našu činnosť. Vlny 
pandémie už v podstate na seba 
nadväzujú, čiže stále fungujeme 
pod „korona“ opatreniami, kto-
ré musíme nepretržite sledovať a 
prispôsobovať sa im.

Ak v minulom roku bolo potreb-
né sledovať situáciu na hraničných 
priechodoch, hlavne pre ich uzat-
váranie alebo obmedzovanie, vznik 
zelených pruhov, výnimky, ktoré 
mali vodiči ná-
kladnej dopra-
vy, tak v tomto 
roku je toho 
ešte viac. Vodi-
či sa musia pre-
ukazovať nega-
tívnymi testami 
nie staršími ako 
48 hodín, na 
niektorých hra-
niciach testa-
mi nie staršími 
ako 36 hodín. Pri dlhšej preprave 
je potrebné testy opakovať a po-
trebné sú aj pri ich návrate. Testy 
v zahraničí nie sú lacné a ich rea-
lizácia v praxi je náročná. Kontro-
lujú a párujú sa tiež elektronické 
hlásenia na osobu, ktorá vstupuje 
na územie iného štátu a je jedno či 
bilaterálne alebo v tranzite.

Okrem týchto opatrení naši za-
mestnanci musia vedieť reagovať a 
okamžite hľadať efektívne riešenie 
aj pre iné zmeny, ktoré majú dopad 
na medzinárodnú prepravu. Príkla-
dom je Brexit po dohode, kedy na 
konci decembra minulého roku 
bola podpísaná dohoda medzi Eu-
rópskou úniou a Veľkou Britániou. 
V praxi to prinieslo pre vývozcov a 
dovozcov vybavovanie colných for-
malít, pre dopravcov vybavenie li-
cencie Spoločenstva, bez ktorej by 
nemohli prepravovať tovar z ktoré-
hokoľvek štátu Európskej únie do 

Spojeného kráľovstva Veľkej Britá-
nie a Severného Írska, kolóny na 
obnovenej britsko-únijnej hranici, 
čo znamená predĺženie času celko-
vej prepravy a v neposlednom rade 

zvýšenie cien za tie-
to prepravy.

Ako ste odštarto-
vali nový rok a čo 
je pre vás priori-
tou? 

- Od začiatku roka 
sme pocítili zlepše-
nie a nárast dopy-
tu po našich služ-
bách. Dúfame, že 
tento trend bude 

pokračovať a postupne sa vrátime 
do „predkoronového obdobia“. 
Avšak, vzhľadom na súčasnú situ-

áciu, optimizmus rýchleho návratu 
vnímame skôr v teoretickej rovine 
a návrat zrejme bude trvať dlhší 
čas. Prioritu máme len jednu, a to 
prežiť koronakrízu v čo najlepšej 
kondícii a bez ujmy pre nás, našich 
spolupracovníkov a našich zákazní-
kov.

Uplynulý rok priniesol nielen na 
pracoviská, ale aj do našich sú-
kromných životov, neočakávané a 
zložité situácie, s ktorými sme sa 
museli vysporiadať. Myslím si, že 
sme v tejto skúške obstáli a sme 
ešte silnejší a viac pripravení na 
podobné výzvy. 

Od začiatku roka sme pocítili zlepšenie a nárast
dopytu po našich službách

“Minulý rok 
sa nám, našťastie, 

podarilo zabezpečiť 
činnosť bez výpadku 

našich zamestnancov.

Ilustračné foto: A. Nociarová

Autožeriav AD 28 prevádzkarne doprava s montážnym košom zabezpečuje a umožňuje 
zamestnancom údržby prevádzkarne energetika vykonať na moste ponad Hron opravu 
opotrebovaných konzol držiacich vodovodné potrubie, napájajúce sídlisko Kolkáreň.   
                Foto: M. Jančovič

Neprehliadnite
v uplynulých dňoch mnohým z vás 
pribudli ďalšie čipové karty, vy-
dané v súvislosti s pripravovanou 
rekonštrukciou cesty I/66, na pre-
chod súkromným osobným vozid-
lom cez areál spoločnosti. 

V ostatnom čase sa viacerí z vás 
sťažovali na nefunkčnosť zamest-
naneckých kariet, hlavne pri evi-
dencii dochádzky pri prechode cez 

vstupy do fabriky. Prax je taká, že 
väčšina zamestnancov si karty uloží 
automaticky do peňaženiek či me-
dzi doklady. Čipové karty sa však 
navzájom „tienia“ a je pochopiteľ-
né, že ak ich aj čítačka zosníma, ne-
musí zosnímať tú správnu. Rovnaký 
problém nastáva, keď máte spolu 
uložené aj iné karty, ako sú ban-
komatové, autobusové, Slovnaft, 
klubové z iných firiem či obchodov, 
prípadne keď si kartu zasuniete k 
smartfónu, ktorý disponuje funkci-
ou komunikácie na krátke vzdiale-
nosti. 

Ako sa podobným problémom 

vyhnúť? Základným pravidlom je 
vybrať kartu z puzdra alebo peňa-
ženky a následne ju priložiť k čítač-
ke. Len tak predídete problémom 
s nedostatočnou evidenciou vašej 
dochádzky do zamestnania a vyh-
nete sa tak komplikáciám, ktoré na-
pokon spôsobujete nielen sebe, ale 
aj tým, ktorí vystavujú vaše výkazy 
dochádzky do zamestnania.

Zo sveta ocele
zdroj: Oceľ východu

Spoločnosť evRAz bude 
profitovať zo solárneho projektu

Jeden z hlavných príjemcov so-
lárneho projektu Bighorn v štáte 
Colorado, ktorý je najväčším sta-
vebným projektom v USA, bude 
oceliarska spoločnosť evRAz 
Rocky Mountain, pretože tento 
solárny projekt sa nachádza na 
728 hektároch, ktoré patria oce-
liarňam v Peublo, v štáte Colora-
do.

Podľa prezidenta a generálne-
ho riaditeľa spoločnosti EVRAZ 
North America, Skipa Heralda, 
bude EVRAZ Pueblo prvým oce-
liarskym závodom v Severnej 
Amerike, ktorý bude závislý od 
solárnej energie, keďže používa 
obnoviteľnú energiu na premenu 
recyklovaného kovového šrotu 
na novú, čistú oceľ, vrátane ocele 
pre najudržateľnejšiu železnicu 
na svete.Ilustračné foto: M. Jančovič
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Dočasne zriadené 
strážne stanovištia

– Strážne stanovište SZ2, opro-
ti odbočke z hlavnej cesty I/66 na 
Hornú Lehotu („pod kostolom“). 
Strážne stanovište SZ2 je určené 
výhradne na výjazd vozidiel z areá-
lu starého závodu a ako vchod aj 
východ pre peších. Vjazd automo-
bilov, cyklistov a motocyklistov ne-
bude povolený.

Strážne stanovište SZ2 – pon-
delok až piatok v čase od 6.00 do 
18.00 hod.

– Strážne stanovište SZ3 je v 
priestore bývalej strážnice „na Re-
míze“, na začiatku areálu starého 
závodu, v smere od Brezna, priamo 
oproti odbočke z hlavnej cesty I/66 
na Piesok. Toto strážne stanovište 
bude určené len na vjazd vozidiel 

do areálu starého závodu. Výjazd 
vozidiel ani peších nebude povo-
lený.

Strážne stanovište SZ3 – pon-
delok až piatok v čase od 5.00 do 
23.00 hod.

Strážne stanovištia Sz2 a Sz3 budú 
môcť na prejazd starého závodu 
využívať:

– referentské vozidlá ŽP a.s.,
– referentské vozidlá dcérskych 

spoločností, ktoré majú povolený 
celoročný alebo dočasný vstup do 
areálu SZ,

– súkromné vozidlá zamestnan-
cov ŽP a.s., ktoré majú povolený 
celoročný alebo dočasný vstup do 
areálu SZ,

– súkromné vozidlá zamestnan-
cov dcérskych spoločností, ktoré 
majú povolený celoročný alebo do-

časný vstup do areálu SZ.

Upozornenie
Každý, kto sa bude nachádzať 

v automobile, ktoré vstupuje cez 
strážne stanovištia SZ1, SZ2 ale-
bo SZ3, musí mať pri sebe svoju 
elektronickú identifikačnú kartu 
zamestnanca, ktorú predloží vrát-
nikovi na kontrolu a zaevidovanie 
pomocou prenosného čítacieho 
zariadenia. Ak by sa vo vozidle na-
chádzala osoba, ktorá nebude mať 
elektronickú identifikačnú kartu 
zamestnanca (je jedno či to bude 
zamestnanec ŽP a.s. alebo externá 
osoba), nebude jej vstup cez stráž-
ne stanovište, ani prejazd areálom 
SZ umožnený.

Cyklisti a motocyklisti budú mu-
sieť využívať cestu I/66 tak, ako 
doteraz a uskladňovať bicykle pred 
vstupom do hlavnej brány SZ1.

Samozrejme, je na vašom roz-
hodnutí, či prejazd SZ budete počas 
rekonštrukcie cesty I/66 využívať 
alebo uprednostníte naďalej hlav-
nú cestu, aj s jej obmedzeniami. 
Počítajte však so značným zdrža-
ním a odporúčame vám navýšiť 
časovú rezervu pred zaužívaným 
príchodom do práce.

Dočasne zriadené 
pripájacie pruhy

Na ceste I/66 bude, v smere od 
Brezna pred strážnym stanovišťom 
SZ 3 (Remíza), vyznačený dočasný 
odbočovací pruh, odkiaľ bude vo-
dič ďalej pokračovať areálom SZ na 
určené parkovacie miesto v areáli 
SZ alebo opustí areál SZ cez hlav-

nú bránu – SZ1. Odbočovací pruh 
bude určený výhradne pre vozidlá 
do 3,5 tony, ktoré budú mať povo-
lený vjazd do areálu SZ v súvislosti 
s rekonštrukciou cesty. Do odbo-
čovacieho pruhu, ani na strážne 
stanovište SZ3, sa nebude možné 
dostať z cesty I/72 – od Piesku. Za-
mestnanci, ktorí parkujú pred no-
vým závodom (NZ) na parkoviskách 
v smere od Piesku a pri odchode 
z práce budú chcieť využiť prejazd 
SZ, sa budú musieť dostať na cestu 
I/66 pred odbočovacím pruhom, 
prejsť cez sídlisko Štiavnička alebo 
ponad NZ a dostať sa pred začia-
tok odbočovacieho pruhu. To isté 
sa týka aj referentských vozidiel 
ŽP a.s. a dcérskych spoločností pri 
odchode z NZ. Pre uľahčenie bude 
referentským vozidlám ŽP a.s., 
osobným aj nákladným, dočasne 
umožnený výjazd z areálu NZ cez 
strážne stanovište č. 9 (Hlavná brá-
na NZ).

V smere od Lopeja bude vyzna-
čený dočasný odbočovací pruh do 
obce Podbrezová, ktorý umožní 
odbočiť z cesty I/66 doprava na 
most cez rieku Hron a pokračovať 
ďalej na parkovacie miesto pred 
SZ, alebo v SZ, alebo využiť po-
volený prejazd areálom SZ. Vjazd 
do tohto odbočovacieho pruhu a 
vjazd na most cez rieku Hron, bude 
umožnený všetkým vozidlám, ktoré 
potrebujú odbočiť do Podbrezovej 
– sídlisko Kolkáreň, na parkoviská 
pred SZ, na parkoviská v SZ alebo 
budú mať povolený prejazd SZ. 
Účelom odbočovacieho pruhu je 
obchádzka predpokladanej kolóny, 

ktorá sa vytvorí na ceste I/66 pred 
rekonštruovaným úsekom, ak táto 
kolóna bude dlhšia ako je hranica 
mostu cez rieku Hron v Podbrezo-
vej. Samotné odbočovacie pruhy 
budú vyznačené na vozovke vodo-
rovným dopravným značením. Na 
trase prejazdu SZ budú osadené aj 
nové zvislé dopravné značky. Upo-
zorňujeme vodičov, aby ich pozor-
ne sledovali a počas prejazdu SZ 
dodržiavali pokyny regulovčíkov a 
bezpečnostnej služby. Zvlášť upo-
zorňujeme na to, že v SZ bola tra-
sa prejazdu vyznačená aj farebnou 
čiarou na vozovke, zvlášť pre každý 
smer prejazdu. V smere z Brezna do 
Lopeja je to zelená čiara a v opač-
nom smere je to červená čiara.

Pre tých vodičov, ktorí nevyuži-
jú prejazd SZ je dôležité, aby tiež 
sledovali dočasné vodorovné a 
zvislé značenie, poprípade pokyny 
regulovčíkov a polície na trase re-
konštrukcie cesty, pretože situácia 
dopravného značenia sa môže v 
jednotlivých fázach opravy zmeniť.

Nie je bezpodmienečne nutné, 
aby zamestnanci využívali na do-
chádzku do zamestnania prejazd 
SZ. Zamestnanci, ktorí budú mať 
povolenie na prejazd, si budú môcť 
vybrať, ktorou trasou pôjdu. Je po-
trebné situáciu pozorne sledovať 
a minimálne zo začiatku počítať 
pri dochádzke do zamestnania s 
určitým zdržaním, ku ktorému, aj 
napriek snahe všetkých zaintereso-
vaných, môže dôjsť.

Parkovanie v areáli Sz
V súčasnosti sú na parkovanie v 

Rekonštrukcia cesty I/66 sa blíži, jej začiatok je naplánovaný po sviatkoch Veľkej noci

Po niekoľkoročných rokovaniach vedenia akciovej spoločnosti Žele-
ziarne Podbrezová s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ako aj s 
vedením Slovenskej správy ciest, sa podarilo presadiť opravu cesty 
I/66, ktorá je v súbehu s areálom starého závodu. výrazne degrado-
vaný úsek s nefunkčným odvodnením, vylámanými obrubníkmi a na-
rušeným asfaltom si už žiadal opravu, no tú si vyžaduje aj oporný múr, 
ktorý celé teleso cesty drží. Oprava približne 550 metrového úseku je 
naplánovaná od 6. apríla a mala by trvať osem mesiacov. v súvislosti 
s umiestnením semaforov sa predpokladá vznik kolón, nakoľko ide o 
frekventovaný cestný ťah, a tak sa vedenie našej spoločnosti rozhodlo 
pomôcť svojim zamestnancom a dočasne zriadilo obchádzku inkrimino-
vaného úseku cez areál starého závodu. Už v predošlých číslach novín 
sme vás informovali o viacerých novinkách, ktoré súvisia s prechodom 
a jeho povolením. Dnes už viacerí z vás majú v rukách elektronické kar-
ty, umožňujúce vjazd dočasnými strážnymi stanovišťami, a tak vám po-
núkame zhrnutie potrebných informácií a veľkú mapku znázorňujúcu 
všetky trasy a umiestnenia uzlov tak, aby vás po sviatkoch veľkej noci 
nič nezaskočilo a aby bol nápor zamestnancov, v prvé ráno spustenia 
prechodu Sz, plynulý bez zbytočných obmedzení.
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Rekonštrukcia cesty I/66 sa blíži, jej začiatok je naplánovaný po sviatkoch Veľkej noci

Zamestnanci prevádzkarne doprava pri úprave koľajiska.                      Foto: M. Jančovič

areáli SZ vyčlene-
né dve parkovacie 
plochy s vodorovným 
značením. Zrekonštruované 
parkovisko pred budovou ekono-
mického úseku a dočasne zriadené 
parkovisko pri šrotovom poli (medzi 
budovami odprášenia EAF a LF pece 
a zásobovaním). Tieto parkovacie 
miesta budú pridelené, na základe 
povolenia vedúcich úsekov, jed-
notlivým držiteľom elektronických 
kariet vydaných pre účel prechodu 
SZ. Po vstupe do areálu cez strážne 
stanovište SZ3 budú môcť držitelia 
oprávnenia ponechať svoje osobné 
automobily na určených miestach 
vyhradených pre parkovanie a po 
ukončení pracovnej zmeny opustia 
areál cez strážne stanovište SZ2. Cie-
ľom opatrenia je znížiť zaťaženie na 
strážnom stanovišti SZ1 pri príchode 
a odchode zamestnancov. Bezpeč-
nostná služba bude mať k dispozícii 
vypracované zoznamy zamestnan-
cov, ktorým bude parkovanie v areáli 
SZ umožnené a bude kontrolovať, 
či zamestnanci dodržiavajú určené 
miesto parkovania. Pokiaľ bude vo-
zidlo odparkované na inom mieste, 
môže to mať za následok odobratie 
povolenia nielen na parkovanie vo 
vnútri SZ, ale aj na prejazd SZ, prípad-
ne aj iné pracovnoprávne dôsledky.

Uvedené sa netýka zamestnan-
cov, ktorí mali povolenia na vstup do 
areálu SZ a parkovanie v ňom udele-
né už skôr, na základe individuálnych 
žiadostí alebo žiadostí, ktoré boli po-
sudzované koncom roka 2020. Tí sa 
pri parkovaní riadia doterajšími pra-
vidlami.

Obnova dopravnej 
infraštruktúry v starom závode

Ing. Peter Krajan
vedúci prevádzkarne doprava

Prevádzkareň doprava už od za-
čiatku marca začala vykonávať 
prípravné práce na zabezpečenie 
trasy pre prejazd motorových vo-
zidiel areálom starého závodu. Po 
zimnom období bolo potrebné 
najskôr vyčistiť pozemné komuni-
kácie, aby bolo obnovené doprav-
né značenie nástrekom priecho-
dov pre chodcov, okrajových čiar 
a „STOP čiar“ pred železničnými 
priecestiami a križovatkami. 

Okrem týchto štandardných 
prvkov bolo vodorovné značenie 
doplnené o červené a zelené vo-
diace čiary a žlté šrafovanie na 
železničných priecestiach. Žlté 
značenie upozorňuje vodičov mo-
torových vozidiel, aby nezastavili 
a ani nestáli na železničnom prie-
cestí alebo v prejazdovom profile 
železničnej vlečky. Súbežne bolo 
obnovené žlto-čierne šrafovanie 
všetkých predmetov zasahujúcich 
do komunikácie a vyrobené a na-
inštalované aj zvislé dopravné zna-
čenie v celej trase prejazdu starým 
závodom. 

V týchto dňoch prebieha aj opra-
va časti komunikácie v úseku od 
odboru zásobovania, popri hale 
prísad a prípravne plechov, sme-
rom k stredisku železničnej dopra-
vy, až po vrátnicu pri investičnom 

sklade. Tieto práce vykonáva do-
dávateľ CSLM s.r.o. Oprava spočí-
va vo frézovaní starého povrchu a 
položení nového asfaltového ko-
berca. Súčasťou je aj oprava dvoch 
priecestí pri naftovom a olejovom 
hospodárstve, kde zamestnanci 
údržby dopravných ciest a tratí, 
prevádzkarne doprava, vykonali 
opravu koľají a ich smerovú a výš-
kovú úpravu. Do začiatku rekon-
štrukcie ešte vyznačíme parkova-

cie plochy v areáli starého závodu, 
ktoré boli odsúhlasené a určené 
na parkovanie motorových vozi-
diel zamestnancov s povolením. 
Po obnove asfaltového povrchu 
bude úsek označený aj novým vo-
dorovným dopravným značením. 
Súčasťou príprav je aj školenie 
zamestnancov prevádzkarne do-
prava, vzhľadom na novovzniknu-
tú situáciu s prejazdom vozidiel. 
Pevne verím, že táto naša práca 

prispeje k zvládnutiu neľahkej si-
tuácie súvisiacej s rekonštrukciou 
cesty I/66. 

Žiadam všetkých zamestnancov, 
aby sa pri prejazde areálom sta-
rého závodu správali zodpovedne 
a predvídavo, najmä pri prejaz-
de cez železničné priecestia, kde 
je potrebné rešpektovať pokyny 
zamestnancov ŽP Bezpečnostné 
služby a strediska železničnej do-
pravy. 
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Kreatívna tvorba je pre 
mňa neskutočný relax

Žijú medzi nami

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Je to mravenčia práca, ale výsledok stojí za obdiv.             Foto: súkromný archív

Blíži sa veľká noc a k nej neodmys-
liteľne patria vajíčka, ako symbol 
nového života. Ich zdobenie je jed-
ným z najstarších prejavov ľudové-
ho umenia. zo starodávnych zvy-
kov sa postupne vyvinuli kraslice, 
ako odmena dievčat pre chlapcov 
za kúpačku či šibačku. Tradícia zdo-
benia veľkonočných vajec je stále 
živá a venuje sa jej aj naša bývalá 
spolupracovníčka zo ŽP Gastroser-
vis, s.r.o. Margita Hahnová, kto-
rá nám dovolila nazrieť do svojej 
tvorby: 

Čo vás inšpirovalo k zdobeniu veľ-
konočných vajíčok? 

- Veľkonočné sviatky som sa sna-
žila vždy spríjemniť jarnými dekorá-
ciami. Vlastnoručne som vyrábala 
rôzne vence, zajace, sliepky, aj  ma-
ľované vajíčka.

Po piatich rokoch som nadobudla zručnosť

S akou technikou ste začínali a 
kedy to bolo?

- Vajíčka som začínala zdobiť 
servítkovou technikou, neskôr ma 
zaujali madeirové kraslice. V roku 
2016 som sa náhodou stretla s jed-
nou paňou vo vlaku, ktorá opletala 
vajíčka drôtom. Táto technika ma 
hneď očarila a zostala som jej verná 
dodnes.

znamená to, že sa jej venujete už 
dlhšie a trend aj v tomto smere na-
preduje. Čo preferujete momen-
tálne?
- Áno. S drôtom som sa skamaráti-
la. Dnes už opletám vajíčka nároč-
nejšou technikou. Kombinujem rôz-
ne hrúbky a farby drôtu. Vytváram z 
nich rôzne vzory. Vajíčka používam  

v prírodných farbách, niektoré ma-
ľujem. Pri opletaní používam rôzne 
koráliky alebo aplikujem na ne ob-
rázky. Ja najviac preferujem biele 
vajíčka opletané medeným drôtom.

Proces výroby jednej kraslice nie je 
jednoduchý a vyžaduje si nespor-
ne obrovskú dávku trpezlivosti, 
ale aj šikovnú ruku. Priblížite nám 
postup?
- Po takmer piatich rokoch som už 
nadobudla zručnosť, ale trpezlivosť 
je veľmi dôležitá. Je to mraven-
čia práca. Odrôtovanie slepačieho 
vajíčka mi trvá podľa náročnosti 
vzoru dve až tri hodiny. Mám už v 
tom dosť dobrú prax, takže začínam 
opletanie vytváraním tzv. mištičky 
do polovice, až potom usadím do 
nej vajíčko a celé ho opletiem.

Kde hľadáte inšpiráciu?
- V rôznych publikáciách drotár-
skych majstrov, tvorcov drôtova-
ných šperkov a na internetových 
stránkach. Ale musím povedať, že 
som veľká výmyselníčka. Niekedy 
začnem pliesť a ešte neviem, aký 
bude  finálny výrobok.

Pri pohľade na vaše nádherné 
kraslice som presvedčená, že toto 

nie je jediné, v čom vynikáte a zá-
roveň nachádzate potešenie. 
- Áno. Vyrábam aj rôzne vianočné 
ozdoby a dekorácie. Pletiem z pa-
piera. Vyrábam postavičky zo šúpo-
lia. Venujem sa výrobe mydiel, kytíc 
zo saténových ruží, bonbónových 
kytíc a uterákových tort.

Uterákové torty? To znie zaujíma-
vo. O čo ide?
- Stočením froté osušky a uterá-
ka vytvarujem poschodovú tortu, 
ktorú ozdobím saténovými kvetmi, 
jednoporciovanou kávou, balenými 
miničokoládkami a inými dekoratív-
nymi prvkami.

Čo vo vašich záľubách prevyšuje 
tie ostatné? 
- Momentálne ma najviac baví drô-
tovanie.

Prezraďte, čím to je, že dokážete 
byť stále vysmiata a nabitá pozi-
tívnou energiou? Poraďte, ako sa 
to dá...
- V mojom veku sa už človek musí 
tešiť z každej maličkosti. Hlavne, že 
nám ešte ako tak slúži zdravie. Krea-
tívna tvorba je pre mňa neskutočný 
relax. Teším sa, že mojimi výrobka-
mi robím ľuďom radosť.

Jedálny lístok 29. 3. – 4. 4. 2021

Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, špená-
tová so syrovými haluškami, peči-
vo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina ● Detvianska 
nátura, opekané zemiaky, uhorka 
● Lasagne mäsové ● Grécky šalát, 
pečivo ● Ryžový nákyp ● Škvarko-
vé pagáče ● Bageta moravská ● 
Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: držková, mrkvová s pó-
rom, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa ● Hovädzie mäso námor-
nícke, ryža, šalát ● Štefanská seka-
ná pečienka, zemiakový prívarok, 
chlieb ● Pestrý cestovinový šalát 
● Top šalát s kuracím mäsom, pe-
čivo ● Zemiakové knedličky čučo-
riedkové so strúhankou ● Bageta s 
kuracím mäsom ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: šošovicová kyslá, bulhar-
ská, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaková 
kaša, uhorka ● Kuracie prsia na 
čínsky spôsob, tarhoňa, šalát ● 
Zemiakovo-bryndzové pirohy so 
slaninou ● Lahôdkový šalát, peči-
vo ● Plnené hovädzie mäso, zele-
ninová obloha ● Buchty na pare s 
nutelou, maková posýpka, kakao ● 
Bageta Gurmán ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: boršč s mäsom, francúz-
ska, pečivo.
● Morčacie prsia na hrášku so 
šampiňónmi, ryža, šalát ● Hovä-
dzia pečienka sviečková, knedľa ● 
Vyprážaná treska plnená brokoli-
cou a syrom, zemiaky, šalát ● Me-
xický šalát, pečivo ● Ohnivé kura-
cie stehno orientálne, zeleninová 
obloha ● Hanácke koláče, kakao ● 
Bageta Apetito ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievka: zeleninová, pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ● 
Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka. 

Sobota
Polievka: slepačia, pečivo.
● Bravčová pečienka sedliacka, 
červená kapusta, knedľa ● Kuracie 
prsia s horčicou, ryža, cvikla.

Nedeľa
Polievka: brokolicová dánska, pe-
čivo.
● Hydinové ražničí, zemiaky, uhor-
ka ● Goralská pochúťka, cestovina.

Jedálny lístok
5. – 11. 4. 2021

Pondelok
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Bravčové stehno hamburské, 
knedľa ● Morčacie mäso na zele-
nine, ryža, cvikla.

Utorok
Polievky: fazuľková kyslá s 
kôprom, roľnícka, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, ze-
miaky, uhorka ● Bravčové mäso 
na paprike, cestovina ● Restovaná 
hydinová pečeň, hrášková ryža, 
cvikla ● Horehronský syrový šalát, 
pečivo ● Zapekané zemiaky s pó-
rom ● Lievance s džemom ● Bage-
ta Gurmán ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
tekvicová, pečivo.
● Kuracie prsia na lesných hrí-
boch, ryža, šalát ● Bravčová pe-
čená krkovička, kapusta, knedľa ● 
Ryba na vidiecky spôsob, zemia-
ky, šalát ● Parížsky šalát, pečivo 
● Hovädzie varené so zeleninou, 
kečupová omáčka ● Zapekané pa-
lacinky s tvarohom ● Bageta Ape-
tito ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: mexická, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo.
● Vyprážaný morčací rezeň ovčiar-
sky, zemiaková kaša, šalát ● Ho-
vädzí guláš maďarský, cestovina ● 
Prekladané mäso s kelom ● Šalát 
z čínskej kapusty s hroznom a jabl-
kami, pečivo ● Kuracie rezančeky, 
zelená fazuľka s baby mrkvou ● 
Šúľance s makom ● Bageta mo-
ravská ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
rascová s vajcom, pečivo.
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa ● Pečené kuracie 
stehno, zeleninová ryža, kompót 
● Važecká pochúťka, zemiakové 
placky ● Ružový cestovinový šalát 
s tuniakom ● Opekané tofu, hra-
chová kaša, volské oko, uhorka ● 
Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom ● Bageta s kuracím mä-
som ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: hlivová so zeleninou, pe-
čivo.
● Sekaný rezeň z bôčika, zemia-
kový šalát s majonézou ● Kuracie 
prsia prírodné, ryža, čalamáda ● 
Bageta Gurmán.

Nedeľa
Polievka: furmanská, pečivo.
● Hovädzia roštenka portugalská, 
ryža, uhorka ● Plnená paprika, 
knedľa ● Bageta syrová.
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Spomienky
„More lásky si so sebou vzal, hory 
bolesti zanechal, prázdno je tam 
kde znel tvoj hlas, spomienka na 
teba zostáva v nás.“
Dňa 23. marca uplynulo trinásť ro-
kov, čo nás navždy opustil manžel, 
otec a starý otec

Štefan KOHÚT z Bystrej.
Spomíname s láskou a úctou

...
„Stále je ťažko a smutno nám všet-
kým, nič nie je také, ako bolo pred-
tým. Všade okolo chýba aj po ro-
koch tvoj hlas, mala si rada život, 
my teba a ty nás. Čas plynie ako 
tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, ne-
môže zabudnúť.“ 

Dňa 28. marca si pripomenieme siedmy rok, ako nás 
navždy opustila milovaná manželka, mama, starká 
a babka

Anna LANGOvÁ z Podbrezovej.
Vo februári by sa dožila osemdesiatročného jubilea. 

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

V tajničke sa ukrýva citát o jari, ktorého autorom je nórsky spisovateľ Bjornstjerne Bjornson.

v treťom čísle Podbrezovana sme uve-
rejnili prieskum na tému: Plní Podbre-
zovan vaše očakávania? Naším záme-
rom bolo zistiť prostredníctvom spätnej 
väzby, či ste s formou a obsahom nášho 
firemného dvojtýždenníka spokojní. 
Neočakávali sme stovky návratiek, chá-
peme, že dnes sa všetci boríme s inými 
problémami, a preto nás potešil každý, 
kto sa do prieskumu zapojil. Dokonca 
väčšina z vás využila možnosť dostať 
sa do žrebovania. Šťastie sa usmialo 
na Mgr. Katarínu Michalcovú z odboru 
personalistiky a miezd. získava vecnú 
cenu, ktorú venoval Jozef Krella, riadi-
teľ dcérskej spoločnosti ŽP Gastroser-
vis, s.r.o.

A čo vyplýva z vašich odpovedí? Teší 
nás, že distribúcia novín funguje na jed-
notku, len v jednom prípade sa občas 
stáva, že na pracovisku nedostanú no-
viny včas. Pochopiteľne, všetci zapojení 
noviny pravidelne čítajú a prekvapilo 

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti našich čitateľov

nás, že najviac čítajú „všetko za radom“. 
Nasledujú informácie z diania vo firme, 
krížovky, jedálny lístok a šport. Na našu 
otázku, či poskytuje Podbrezovan dosta-
tok informácií, prevládala odpoveď áno 
a čiastočne. V poradí obľúbenosti rubrík 
prevláda výroba, reportáže, spoločenská 
rubrika a šport. S grafickou úpravou no-
vín je väčšina zapojených spokojná. Na 
otázku, ktorej oblasti nie je v novinách 
venovaná dostatočná pozornosť, ste 

odpovedali, že vám chýbajú technické 
články, viac chcete čítať zo života jed-
notlivých spoločností a chcete viac roz-
hovorov so zaujímavými ľuďmi, hlavne z 
výroby, ale aj zo športu a domáhate sa 
aktuálnych športových tabuliek. A na čo 
sa v novinách najviac tešíte? Z odpove-
dí vyplýva, že sú to príhovory, články z 
histórie, články o investíciách, o výrobe, 
rozhovory so zaujímavými ľuďmi, ná-
mety na výlety po Slovensku, praktické 
rady, vnútropodniková ponuka práce či 
zdravotnícke okienko. Na záver sme od 
vás získali aj niekoľko konkrétnych mien 
ľudí, o ktorých sa domnievate, že by si 
zaslúžili miesto v Podbrezovane a my sa 
tešíme, že vám ich budeme môcť pred-
staviť. 

Ďakujeme za váš čas, ktorý ste veno-
vali vyplneniu prieskumu a odoslaniu 
do redakcie. Určite nám vaše názory po-
môžu k skvalitňovaniu našich firemných 
novín.

Svätý týždeň

veľká noc je považovaná za naj-
väčší a najvýznamnejší sviatok 
kresťanského cirkevného roka, 
ktorým si kresťania pripomínajú 
umučenie, smrť a vzkriesenie Ježi-
ša Krista. zároveň je veľká noc aj 
sviatkom príchodu jari.

Veľkonočný týždeň sa začína 
Kvetnou nedeľou, kedy prišiel Je-
žiš Kristus do Jeruzalema. A prečo 
je názov odvodený od kvetov? Ľud 
nadšene vítal Ježiša palmovými ra-
tolesťami, na Slovensku v podobe 
vŕbových prútikov, bahniatok. V 
katolíckych kostoloch ich v Kvetnú 

nedeľu kňazi svätili a podľa ľudovej 
tradície tak halúzky nadobudli veľ-
kú moc. Bahniatka potom ochránili 
dom a jeho obyvateľov od chorôb, 
ale aj pred zásahom blesku, požia-
rom a inými pohromami. 

Štvrtok pred Veľkou nocou sa 
podľa kresťanského kalendára na-
zýva zeleným štvrtkom, údajne 
podľa sviežej zelene Getsemanskej 
záhrady, kde chytili Ježiša Krista. 
V tento deň sa v katolíckej cirkvi 
slávia sväté omše na pamiatku 
poslednej večere Ježiša so svoji-
mi učeníkmi. Sú známe obradom 
umývania nôh dvanástim mužom. 
V gréckokatolíckej cirkvi sa počas 
svätej liturgie na Zelený štvrtok 
predpoludním posväcuje myro - 
olej používaný na vysluhovanie 

sviatosti birmovania (myropoma-
zania). Ustanovenie Večere Páno-
vej si na Zelený štvrtok pripomína-
jú počas služieb Božích aj veriaci 
Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania. Podľa tradície sa v tento 
deň majú jesť jedlá zelenej farby, 
aby sa ľudia po celý rok tešili dob-
rému zdraviu. 

Veľkonočný týždeň pokračuje 
veľkým piatkom – dňom spomien-
ky na utrpenie, ukrižovanie a smrť 
Ježiša Krista. V rímskokatolíckych 
chrámoch sa na Veľký piatok neslú-
ži svätá omša, oltáre sú bez chrá-
mového rúcha. Evanjelici pova-
žujú tento deň za najvýznamnejší 
sviatok, pretože Syn Boží dokončil 
dielo vykúpenia sveta. Na evanje-
lických službách Božích sa čítajú a 

spievajú pašie, prisluhuje sa Veče-
ra Pánova. Veriaci sa postia od mä-
sitých pokrmov a najesť do sýtosti 
sa môžu len raz za deň. Veľký pia-
tok uznáva asi štyridsať štátov ako 
sviatok pracovného pokoja. 

Biela sobota je podľa kresťan-
skej tradície dňom hrobového od-
počinku Ježiša. Názov tohto dňa je 
odvodený od obyčaje zažínať nové 
svetlo. V katolíckej cirkvi sa v Bielu 
sobotu veriaci prichádzajú poklo-
niť a pomodliť k Božiemu hrobu 
a ku krížu. Počas dňa sa nekonajú 
omše, až vo večerných hodinách 
je vigília zmŕtvychvstania Ježiša 
Krista, svätá omša, ktorá sa končí 
radosťou z Pánovho vzkriesenia. 
Počas Veľkonočnej vigílie sa znovu 
rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka 

večera mlčali.
veľkonočná nedeľa je radost-

ným sviatkom zmŕtvychvstania Je-
žiša Krista. Je to  najstarší a najväčší 
sviatok liturgického roka, ktorý sa 
vo všetkých kresťanských cirkvách 
slávi v prvú jarnú nedeľu po splne 
mesiaca. Končí sa obdobie šty-
ridsaťdňového pôstu, na hojných 
sviatočných stoloch v mnohých 
domácnostiach nechýbajú vajíčka, 
údená šunka, veľkonočný baranček 
či koláče. 

veľkonočný pondelok je z hľa-
diska ľudovej tradície významným 
dňom veľkonočných sviatkov. Ne-
odmysliteľne k nemu patrí šibačka 
a oblievačka. Šibači a polievači ok-
rem pohostenia dostávajú zdobe-
né vajíčko – kraslicu. 

zdroj: Tradície slovenských sviatkov
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Počasie v druhom polčase domáceho zápasu so Skalicou sa výrazne zmenilo, no našim 
futbalistom to neprekážalo a zápas doviedli do úspešného konca.       Foto: A. Nociarová

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Po dvoch tesných prehrách sme opäť bodovali naplno

Úspešné mládežnícke majstrovstvá sveta v biatlone

KFC Komárno – FK Železiar-
ne Podbrezová 2:1 (0:0) 

Góly: 63. Matić, 85. Saláta – 90. 
Galčík.

V dohrávke 16. kola druhej ligy 
sme nastúpili proti Komárnu. V pr-
vom polčase bola hra vyrovnaná a 
ani jedno mužstvo si nevypracova-
lo príležitosť na strelenie úvodné-
ho gólu. V druhom polčase sa obraz 
hry nezmenil. Zlom prišiel až v 63. 
minúte, keď sa z priameho kopu 
presadil domáci Matić. Naši hráči 
sa snažili viac útočiť, so snahou o 
vyrovnanie výsledku, ale Komárno 
dobre bránilo a z následných proti-
útokov viackrát aj zahrozilo. V 85. 
minúte prišla ďalšia štandardná 
situácia, po ktorej sa presadil bý-
valý slovenský reprezentant Kornel 
Saláta. Železiari vložili všetko do 
útoku a v 90. minúte skóroval náš 
najlepší strelec v aktuálnej sezóne 
Roland Galčík. Na vyrovnanie bolo 
už neskoro, keďže hlavný rozhodca 
hneď po strelenom góle ukončil 
stretnutie, v ktorom sme podľahli 
Komárnu 2:1.
KFC Komárno: Bréda – Popovič, 
Saláta, Szöcs, Šurnovský, Šimko, 
Szetei (76. Krela), Domonkos, Bay-
emi (84. Pastorek), Matić (84. Ma-
chara), Tóth (64. Sidibe).
FK Železiarne Podbrezová: Ludha 
– Kováčik, Godál, Paraj, Kukoľ – 
Chvátal (79. Pajer), Bakaľa, Ďatko 
(55. Špyrka), Galčík – Pavúk (64. 
Breznanik), Gerebenits.

MFK Dukla Banská Bystrica – FK 
Železiarne Podbrezová 1:0 (1:0) 

Gól: 32. Vujošević.
Dvadsiate kolo prinieslo šláger 

MFK Dukla Banská Bystrica – FK 
Železiarne Podbrezová. Futbalisti 
Dukly sú momentálne na prvom 
mieste tabuľky, ktoré zaručuje 
priamy postup do Fortuna ligy. 
Úvod stretnutia patril domácim. 
Už v prvej minúte strelou spo-
za šestnástky Dukla naznačila, že 
chce hrať ofenzívne. Postupom 
času sa hra vyrovnávala a šance 
pribúdali na oboch stranách. Zlo-
mový moment prišiel v 32. minúte, 
keď sa po rohovom kope hlavou 
presadil Vujošević. Do kabín tak šli 
mužstvá za stavu 1:0. Druhý polčas 
sa podobal tomu prvému. Na za-
čiatku sa hra odohrávala na našej 
polovici, no postupom času to už 
bola vyrovnaná partia. Naše akcie 
po krídlach sme však nedokázali 
dotiahnuť do gólového centru. V 
úplnom závere sme Banskú Bystri-
cu zatlačili pred pokutové územie a 
po dvoch priamych kopoch Galčíka 
sme sa dostali aj k zakončeniu. Naj-
skôr Bakaľa hlavičkoval tesne nad 
bránu domáceho brankára Hrušku, 
ktorý následne skvelým zákrokom 
obral Paraja o vyrovnávajúci gól. 
Dukla tak odolala nášmu závereč-
nému tlaku a zvíťazila najtesnejším 
rozdielom 1:0.
Mikuláš Radványi, tréner Pod-
brezovej: „Bol to zápas o jednom 
góle, šancí na oboch stranách bolo 
málo. Bojovali sme, nezaslúžili sme 

si prehrať. Jedno naše zaváhanie 
rozhodlo o výsledku. Chceli sme sa 
presadiť útokmi po našich krídlach, 
čo sa nám aj z väčšej časti darilo, 
no nedokázali sme nájsť recept na 
finálnu prihrávku, ktorou by sme si 
vytvorili príležitosť na vyrovnanie.“
MFK Dukla Banská Bystrica: Hruš-
ka – Hanes (65. Richtárech), Nosko, 
Starší, Snitka, Polievka (85. Luká-
čik), Frimmel, Vujošević, Migaľa 
(77. Kvocera), Vajda, Willwéber.
FK Železiarne Podbrezová: Ludha 
– Kováčik, Pajer, Paraj, Barbora (85. 
Micovčák), Chvátal (61. Ďatko), Ba-
kaľa, Špyrka, Galčík, Pavúk, Brezna-
nik (73. Gerebenits).

FK Železiarne Podbrezo-
vá – MFK Skalica 3:1 (1:1)

Góly: 44. Špyrka (11 m), 74. Pajer, 
80. Gerebenits – 8. Ranko.

V 21. kole sme privítali Skali-
cu a prvýkrát v jarnej časti sme 
hrali domáci zápas v Zelpo aréne. 
Prvý polčas nám nevyšiel celkom 
podľa predstáv. Už v 8. minúte sa 
presadil hosťujúci Ranko, no naši 
chlapci nezložili zbrane a snažili sa 
čo najskôr vyrovnať. Po sľubných 
útokoch po čiarach sme sa však ne-
dokázali presadiť. V 19. minúte sa 
po autovom vhadzovaní Kováčika 
preštrikoval až do pokutového úze-
mia Špyrka, ktorému sa podarilo 
vystreliť, no s jeho pokusom Junas 
nemal žiadne problémy. V záve-
re prvého dejstva po zblokovanej 
strele Pajera sa dostal do streleckej 
príležitosti Pavúk, ktorý bol faulo-
vaný a hlavný rozhodca ukázal na 

značku pokutového kopu. Zodpo-
vednosť na seba zobral Jozef Špyr-
ka a v 44. minúte vyrovnal na 1:1. 
V druhom polčase sa hra zjedno-
dušila, no bojovnosť našich futba-
listov sa postupne zvyšovala. V 73. 
minúte sa na výlet vybral Vladimír 
Kukoľ a vybojoval rohový kop. Ten 
priniesol radosť v našom tábore, 
keď sa v 74. minúte presadil Adam 
Pajer. Gólová poistka prišla v 80. 
minúte, keď neúnavný Špyrka dob-
re napádal stopéra hostí Černáka, 
ktorému zablokoval prihrávku. 
Odrazenú loptu sám získal v rohu 
ihriska, kde našiel voľného Galčí-
ka, ktorý na zasneženom ihrisku 
neváhal a krásnym centrom našiel 
na zadnej žrdi Gerebenitsa. Ten sa 

v takýchto príležitostiach často ne-
mýli a v dôležitom zápase upravil 
na konečných 3:1. Tieto dôležité 
tri body nás naďalej udržujú v boji 
o postup do Fortuna ligy. Momen-
tálne sa v tabuľke nachádzame na 
treťom mieste, pričom na druhý 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš strá-
came päť bodov a na vedúcu Duklu 
Banská Bystrica sedem bodov.
FK Železiarne Podbrezová: Ludha – 
Kováčik, Godál, Pajer, Kukoľ, Paraj, 
Bakaľa, Galčík (87. Barbora), Ďatko 
(46. Gerebenits), Špyrka, Pavúk.
MFK Skalica: Junas – Straczek, 
Ranko, Černek, Mizerák (84. Škov-
ran), Hollý (56. Horodník), Blažek, 
Mášik, Baumgartner (89. Vašíček), 
Nečas, Šebesta.

Členovia Biatlonového oddielu ŠK Železiarne Podbrezová v dejisku mládežníckeho svetového šampionátu v Obertilliachu. Foto: I. Stančík

v dňoch 27. februára až 6. mar-
ca sa v rakúskom Obertilliachu 
uskutočnili Majstrovstvá sveta 
juniorov a kadetov pre rok 2021. 
z našich biatlonistov sa do slo-
venskej reprezentácie dostali ema 
Kapustová, Sára Pacerová a Kristí-
na Makovínyova v kategórii kade-
tiek, Filip Bury a Sebastián Ilavský 
v kategórii kadetov, zuzana Reme-
ňová v kategórii junioriek a Lukáš 
Ottinger v kategórii juniorov.

Železiari mali na mládežníckych 
majstrovstvách sveta výrazné se-
demčlenné zastúpenie športovcov 

v našej reprezentácii z celkového 
počtu sedemnásť. Vedúcim výpra-
vy na mimoriadne úspešnom šam-
pionáte a hlavným trénerom re-
prezentácie bol predseda oddielu 
biatlonu Peter Kazár a členom rea-
lizačného tímu bol aj masér ŠK Že-
leziarne Podbrezová Milan Dziad. 
Už v minulom čísle Podbrezovana 
sme vás informovali o senzačnom 
bronze Emy Kapustovej vo vytrva-
lostných pretekoch, teraz vám pri-
nášame aj ostatné výsledky našich 
biatlonistov, ktorí sa na mládežníc-
kych majstrovstvách sveta prezen-
tovali peknými výsledkami.

V kategórii kadetiek sme mali 
trojnásobné zastúpenie. E. Kapus-

tová po úvodných vytrvalostných 
pretekoch, kde skončila tretia a 
získala pre Slovensko bronz, prida-
la ešte 30. miesto v rýchlostných 
pretekoch a po bezchybnej streľbe 
v stíhacích pretekoch aj výborné 
9. miesto. K. Makovínyová začala 
šampionát 29. miestom vo vytrva-
lostných pretekoch, v rýchlostných 
pretekoch bola 43. a v stíhacích 56. 
S. Pacerová obsadila v rovnakých 
disciplínach postupne 54., 33. a 
56. miesto. Na záver štartovali dve 
naše pretekárky aj v štafete kade-
tiek, kde naša najlepšia E. Kapusto-
vá chýbala, keďže bola zaradená do 
juniorskej štafety. Dvojicu K. Mako-
vínyová a S. Pacerová doplnila V. 

Holmiková, slovenské biatlonistky 
boli v cieli nakoniec štrnáste.

Medzi kadetmi nás reprezento-
vali F. Bury a S. Ilavský, ktorý síce 
nie je členom Biatlonového oddie-
lu ŠK Železiarne Podbrezová, ale 
patrí do Centra talentovanej mlá-
deže Podbrezová. V úvodných vytr-
valostných pretekoch obsadil tento 
pretekár 70. priečku, potom pridal 
ešte 59. miesto v rýchlostných pre-
tekoch a rovnaké umiestnenie zo-
pakoval aj v stíhacích pretekoch. F. 
Bury štartoval len v rýchlostných 
pretekoch, kde skončil sedemde-
siaty a do stíhacích pretekov sa 
nekvalifikoval. V štafete kadetov sa 
S. Ilavský predstavil s dvojicou A. 
Černák a B. Melicher. Naši kadeti 
napodobnili svoje rovesníčky, keď 
finišovali na 14. mieste.

V kategórii junioriek sa na mlá-
dežníckom svetovom šampionáte 
predstavila Z. Remeňová. Vo vytr-
valostných pretekoch skončila na 
peknom 23. mieste. V rovnakých 
pretekoch sa podarilo získať skvelé 
striebro jej reprezentačnej kolegy-
ni Henriete Horvátovej. Po bron-
ze Emy Kapustovej to bola druhá 
medaila slovenského biatlonu na 
tohtoročných mládežníckych maj-
strovstvách sveta. V rýchlostných 
pretekoch naša juniorka Z. Reme-
ňová obsadila 40. a v stíhacích pre-
tekoch 24. miesto. Bola aj členkou 
štafety junioriek, kde štartovala z 
našich biatlonistiek aj kadetka E. 
Kapustová. Slovenská juniorská 
biatlonová štafeta v zložení Z. Re-
meňová, L. Michaličková, J. Ma-
chyniaková a E. Kapustová obsadila 
pekné deviate miesto.

Medzi juniormi sme mali zas-
túpenie vďaka L. Ottingerovi. Ten 
svoje umiestnenia počas šampi-
onátu postupne zlepšoval, keď 
začal 59. miestom vo vytrvalost-
ných pretekoch, v rýchlostných 

pretekoch bol 48. a v záverečnej 
„stíhačke“ 36. Štartoval aj v štafete 
juniorov, ktorá v zložení S. Hubač, 
T. Sklenárik, L. Ottinger a P. Golian 
obsadila 16. miesto.
S vystúpením našich pretekárov 
bol spokojný aj hlavný tréner Pe-
ter Kazár, ktorý tohtoročné mlá-
dežnícke majstrovstvá sveta v 
biatlone zhodnotil nasledovne:
„Vystúpenia našich mládežníkov 
celkovo hodnotím ako výborné. Slo-
venskému tímu sa podarilo „prelo-
miť“ medailové čakanie a veľkým 
prísľubom do budúcnosti sú výbor-
né výkony viacerých športovcov a 
celková úroveň bežeckých časov i 
strelecká bilancia. Dve biatlonistky, 
vekom ešte len kadetky, už dosiahli 
vynikajúcu úroveň streleckej bilan-
cie na svetovej úrovni 93 percent 
(E. Kapustová, K. Makovínyová). Z. 
Remeňová zásluhou vynikajúceho 
behu a dobrej streľby, na úrovni 85 
percent, bodovala v každom jed-
nom štarte a ako prvá členka šta-
fety junioriek opäť odviedla vyni-
kajúcu prácu. E. Kapustová spojila 
v stíhacích pretekoch výborný beh 
s bezchybnou streľbou a celkovo 
druhým najlepším časom sa pre-
bojovala z 30. miesta na štarte na 
konečné deviate. Veľmi dobre si v 
bežeckej stope počínala ďalšia ka-
detka S. Pacerová a junior L. Ottin-
ger bol na tom po bežeckej stránke 
taktiež veľmi dobre. K. Makovínyo-
vá patrí vekom medzi najmladšie 
kadetky a pri prvom medzinárod-
nom štarte sa už prebojovala do 
TOP 30. Verím, že aj vďaka pod-
pore ŽP sa podarí obnoviť v Osrblí 
základnú infraštruktúru v podobe 
novej dráhy na kolieskové lyže a v 
spolupráci s výborným zázemím ŠK 
ŽP budeme môcť prinášať do náš-
ho regiónu ďalšie vynikajúce sprá-
vy z pódií na najvýznamnejších me-
dzinárodných podujatiach.“


