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Prvý štvrťrok v
prevádzkarni energetika

Prvý kvartál tohto roka z pove-
ternostného hľadiska zrážok a 
vonkajších teplôt nebol ničím 
výnimočný. Priemerné vonkaj-
šie teploty boli porovnateľné s 
rovnakým obdobím minulého 
roka, čoho dôsledkom je splne-
nie plánovaných úloh pri výro-
be tepla a elektrickej energie.

čítajte na strane 2

Naša anketa

Prípravy na rekonštrukciu cest-
nej komunikácie medzi Brez-
nom a Banskou Bystricou si vy-
žiadali množstvo opatrení aj v 
našej spoločnosti. Kľúčové bolo 
vytvorenia podmienok na pre-
jazd areálom starého závodu 
pre čo najväčší počet zamest-
nancov, dochádzajúcich do prá-
ce osobnými automobilmi. 

Nové deliace zariadenie 
od firmy Reika

Ide o nové deliace zariadenie 
Reika Model 243-CNC, ktoré slú-
ži na delenie rúr upichovaním a 
prípadné zrazenie hrán. Zaria-
denie má rozsah delených prie-
merov od 40 do 180 milimetrov, 
pri hrúbkach steny od 1 do 16 
milimetrov. Dĺžky podelených 
rúr môžu byť v rozsahu 1 500 až 
13 500 milimetrov.

Prvýkrát na Slovensku
pred šesťdesiatimi rokmi

Na sklonku apríla sa zvyknú pri-
pravovať naši štvrtáci k maturi-
tám a vyvrcholením je tradičný 
slávnostný akt odovzdávania 
vysvedčení a prijímania úspeš-
ných absolventov do radov 
železiarov. Pandémia narušila 
naše tradície už vlani a ani toh-
to roku sa slávnosť pravdepo-
dobne konať nebude. 
SSŠ ŽP čítajte na strane 4

Dopravné značenie sa 
môže meniť podľa situácie

Na autobusovej stanici v Pod-
brezovej je hlavná zmena v 
tom, že autobusy liniek smeru-
júcich do Brezna aj do Banskej 
Bystrice zastavujú na nástup a 
výstup cestujúcich na rovnakej 
strane (bližšie k rieke Hron), 
autobusy pokračujúce do sme-
ru Banskej Bystrice musia na 
nástupisko urobiť takzvanú 
slučku.

čítajte na strane 2Železiarne Podbrezová

Už neraz sme na stránkach našich 
novín písali o tom, že pedagógovia 
Súkromného gymnázia Železiarne 
Podbrezová sú aktívni aj na me-
dzinárodnej úrovni, konkrétne v 
programe Erasmus+. Viackrát vy-
cestovali do zahraničia, kde spoz-
návali nielen nových kolegov, ale 
aj ich zvyky či vyučovacie metódy.  
Rovnako boli niekoľkokrát aj dob-
rými hostiteľmi. Ich úsilie, ktoré 
do programu Erasmus+ vkladali 
dlhý čas, prinieslo svoje ovocie 
– projekt „Otvorme sa pre svet, 
My&Vy“ bude ocenený v Bruseli. 

Erasmus+ je program Európskej 
únie, ktorý podporuje aktivity v 
oblasti vzdelávania, odbornej príp-
ravy, mládeže a športu. Program na 
roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz 
na sociálne začlenenie, zelenú a 
digitálnu transformáciu a podporu 
účasti mladých ľudí na demokra-

Naše gymnázium bude 
ocenené v Bruseli

Obavy z problémov vyplývajúcich z priebehu rekonštrukcie cesty I/66 sa zatiaľ nenaplnili a zásluhu na tom nepochybne má zodpovedná 
príprava na túto akciu aj zo strany kompetentných útvarov v našej spoločnosti. Zatiaľ všetko "klape". Hoci to trvá len dva týždne a rekon-
štrukcia je len v prvej fáze, veríme, že pri troche disciplíny a zodpovednosti zvládneme situáciu aj v nasledujúcich mesiacoch. Na snímke 
Anny Nociarovej pohľad na priebeh prác a organizáciu dopravy na cestnej komunikácii v deň našej uzávierky.

Symbolom 17. apríla, Svetového dňa hemofílie, je rozsvietenie významných budov a mo-
numentov do červena. Do „farby krvi“ sa tohto roku medzi dvadsaťsedem významných 
budov zapojil opäť aj hrad Ľupča rozsvietením interiéru arkieru komnaty Márie Séči. 

Foto: M. Sedmina

Hemofília je nevyliečiteľné ocho-
renie, ktoré sa prejavuje poruchou 
zrážanlivosti krvi. Štatisticky sa 
týka jedného z 5 000 chlapcov. Na 
Slovensku žije s týmto ochorením 
viac ako 600 pacientov a až treti-
na z nich sú deti. Vďaka modernej 
vede a pokroku v medicíne môžu 
dnes hemofilici žiť kvalitný a plno-
hodnotný život a majú čoraz lepšiu 
perspektívu do budúcnosti. Aj to 
je odkaz Svetového dňa hemofílie, 
ktorému v kalendári každoročne 
patrí 17. apríl. 

Hoci ide o zriedkavé ochorenie, 
práve tento deň je príležitosťou 
poukázať na život pacientov s he-
mofíliou a vyjadriť im podporu a 
spolupatričnosť. Tú môže verejnosť 
prejaviť aj symbolickým rozsviete-
ním červených svetiel v oknách ich 
domov a bytov. Slovenské hemofi-
lické združenie, ktoré na Slovensku 
zastupuje ľudí s hemofíliou, v ten-
to deň taktiež nasvietilo viaceré 
významné budovy a monumenty 

Pripomenuli sme si 
Svetový deň hemofílie

Na základe tlačovej správy spracovali
MUDr. Martin Sedmina a Mgr. Vladimír Homola

Železiarne Podbrezová

Penaltová dráma 
v Slovnaft Cup-e

Dňa 7. apríla sme na neutrál-
nom ihrisku v Topoľčanoch 
nastúpili na zápas osemfinále 
Slovnaft Cup-u proti Žiline. V 
22. minúte prišla prvá vážnej-
šia šanca zápasu. Z diaľky sa do 
lopty oprel Špyrka a jeho strela 
skončila až na brvne Belkovej 
brány. 

čítajte na strane 8FK ŽP

Editoriál
Blýska sa nám na lepšie časy? Ce-
losvetová pandémia vyčíňa už vyše 
roka. S prestávkami sme podliehali 
prísnym obmedzeniam, aby sme 
zabránili jej šíreniu. Nepretržite tr-
vali posledné štyri mesiace, počas 
Vianoc, aj Veľkej noci. Zo všetkých 
strán sa ozývalo, buďte zodpovední 
a dodržiavajte odporúčané opatre-
nia. A zdá sa, že sme boli. Situácia 
sa začala konečne meniť k lepšie-
mu. V COVID automate Slovensko 
prešlo z čiernej do bordovej farby, 
počet hospitalizovaných klesol do-
konca pod dvetisíc a konečne sme 
sa dočkali vytúženého uvoľňovania 
opatrení. To všetko sa však mohlo 
stať len vďaka tomu, že sme boli 
zodpovední a dodržiavali všetky 
opatrenia. Ak bude všetko pokra-
čovať v pozitívnom svetle, uvoľnia 
aj ďalšie obmedzenia. Nespornou 
túžbou nás všetkých je, aby sa život 
opäť vrátil do starých koľají. Musí-
me k jej naplneniu pristupovať veľ-
mi opatrne. Majme na zreteli, že 
hoci sa situácia lepší, ešte nemáme 
vyhraté. A tak nepodceňujme ak-
tuálne pandemické opatrenia.

O. Kleinová

v rôznych regiónoch Slovenska na-
červeno.

„V minulosti bol život hemofilika 
od detstva plný zákazov, bolesti, 
prebdených nocí a utrpenia. Hoc aj 
malý úraz a poranenie bolo sprevá-
dzané dlhým krvácaním, najmä do 
kĺbov a svalov, ktoré hemofilika ob-
medzilo v jeho aktivitách na veľké 
množstvo dní. Nedostatočná a one-
skorená liečba hemofílie v minulos-
ti má za následok invalidizáciu a 
obmedzenú pohybovú schopnosť u 
starších pacientov,“ hovorí v mene 
pacientov s hemofíliou Jaroslav Ja-
novec, predseda Slovenského he-
mofilického združenia.

Už od roku 1989 sa po celom svete 
spája 17. apríl so Svetovým dňom 
hemofílie. Ten dáva pravidelne prí-
ležitosť cez verejnú osvetu hovoriť 
o tom, ako vyzerá život s hemofíliou 
a postaviť sa za pacientov s tým-
to zriedkavým ochorením. Práve 
myšlienka podpory celosvetovej 
komunity hemofilikov a zdieľania 
vzájomných skúseností v prospech 
pacientov sa stala hlavným mottom 
Svetového dňa hemofílie 2021. 

redakcia
noviny@zelpo.sk

tickom živote. Podporujú sa ním 
priority a činnosti stanovené v eu-
rópskom vzdelávacom priestore, 
akčnom pláne digitálneho vzdeláva-
nia a v programe v oblasti zručností 
pre Európu.

Spolu so spustením nového prog-
ramu Erasmus+ pre roky 2021 – 
2027 sa Európska komisia rozhodla 
oceňovať prácu učiteľov a ich škôl, 
ktorých prínos k učiteľskej profesii 
bol niečím výnimočný. Interná po-
rota národnej agentúry, na základe 
stanovených kritérií ceny EITA, v 
roku 2021 vybrala ako víťazný pro-
jekt v kategórii stredoškolské vše-
obecné vzdelávanie projekt nášho 
Súkromného gymnázia Železiarne 
Podbrezová s názvom "Otvorme 
sa pre svet, My&Vy". Slávnostné 
udelenie ocenenia sa uskutoční v 
Bruseli, za účasti Európskej komisie 
a všetkých ocenených projektov z 
krajín participujúcich na programe 
Erasmus+ v priebehu novembra až 
decembra 2021.

čítajte na strane 3Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 3Železiarne Podbrezová
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Nie každému je jasné značenie 
prejazdu cez autobusovú stanicu 
v Podbrezovej. O vysvetlenie sme 
požiadali Ing. Petra 
Krajana, vedúceho 
prevádzkarne dopra-
va.

- Na autobusovej 
stanici v Podbrezo-
vej je hlavná zmena 
v tom, že autobusy 
liniek smerujúcich do 
Brezna, aj do Banskej 
Bystrice, zastavujú na 
nástup a výstup ces-
tujúcich na rovnakej 
strane (bližšie k rieke 
Hron). Autobusy pokračujúce sme-
rom do Banskej Bystrice musia na 
nástupisko urobiť takzvanú slučku. 
Je to z toho dôvodu, že jeden jazd-
ný pruh cez autobusovú stanicu je 
pripravený na použitie ako odbo-
čovací pruh pre vozidlá do 3,5 tony, 
ktoré prichádzajú od Banskej Bys-
trice a potrebujú odbočiť do Pod-
brezovej (centrum, starý závod, 
sídlisko Kolkáreň). Tento odbočo-
vací pruh cez autobusovú stanicu 
je pripravený a možno bude počas 
realizácie aj použitý v prípade, že 
sa budú tvoriť dlhé kolóny, siaha-
júce až po Skalicu a ďalej, aby sa 
vodiči mohli už na začiatku auto-
busovej stanice radiť do tohto pru-
hu a nemuseli čakať v kolónach a 
dostali sa do Podbrezovej včas. 

Zároveň bolo vylúčené miesto 
možnej kolízie chodcov, respektí-
ve čakajúcich cestujúcich na auto-
busy v smere do Banskej Bystrice, 
pretože na pôvodnom ostrovčeku, 
kde čakali, by to bolo nebezpečné 

Dopravné značenie sa môže 
meniť podľa situácie

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

pri použití tohto odbočovacieho 
pruhu. Pri projektovaní dočasné-
ho dopravného značenia a riešení 
organizácie dopravy v celom uzle 
Podbrezová sme si na pracovných 
stretnutiach spoločne s projek-

tantom, investorom, 
dodávateľom stavby, 
obcou Podbrezová, 
DIPZ SR a BBSK museli 
uvedomiť všetky sú-
vislosti, špecifikácie a 
zohľadniť ten najhorší 
scenár, ktorý môže na-
stať. 

Vychádzali sme zo 
skúseností pri oprave 
mosta v Slovenskej 
Ľupči-Príboj, kde sa 
tvorili kolóny v špič-

kách rádovo na 45 až 55 minút. 
Hlavným cieľom bolo navrhnúť 
organizáciu dopravy počas rekon-
štrukcie tak, aby zamestnanci ŽP 
a.s., ale aj všetci ostatní, ktorí cez 
Podbrezovú prechádzajú, nečakali 

dlho v kolónach. Určite tomu po-
máha aj možnosť prejazdu a par-
kovania v starom závode pre určité 
vozidlá s povolením. 

Som veľmi rád, že po týždni mô-
žeme konštatovať, že všetky prijaté 
opatrenia a zvolené dopravné zna-
čenie fungujú dobre a že kolóny v 
špičkových časoch sú najviac okolo 
10 až 15 minút. Na tak frekvento-
vaný úsek tranzitnej cesty I/66 je 
to dobrý výsledok. Zároveň chcem 
znova zdôrazniť, že je potrebné do-
časné dopravné značenie sledovať 
a rešpektovať, pretože sa doprav-
ná situácia a značenie (napríklad 
spustenie odbočovacieho pruhu 
cez autobusovú stanicu) môže 
meniť podľa situácie. Je potrebné 
sústrediť sa a venovať pozornosť 
pri jazde vozidla a držať si takpo-
vediac „nervy na uzde“. Stačí jeden 
nezodpovedný vodič, ktorý spôso-
bí vážnu dopravnú nehodu a celý 
úsek po ceste I/66 sa stane nepre-
jazdný.

Prípravy na rekonštrukciu cest-
nej komunikácie medzi Breznom 
a Banskou Bystricou si vyžiada-
li množstvo opatrení aj v našej 
spoločnosti. Kľúčové bolo vy-
tvorenie podmienok na prejazd 
areálom starého závodu pre čo 
najväčší počet zamestnancov, 
dochádzajúcich do práce osobný-
mi automobilmi. Po Veľkej noci 
sa postupne rozbiehali práce na 
rekonštrukcii a my sme situáciu 
mapovali na konci prvého týž-
dňa. Vybrali sme sa na novozria-
dené parkovisko, určené najmä 
pre dochádzajúcich oceliarov. V 
tejto prevádzkarni je nepretrži-
tá prevádzka, a preto je veľmi 
dôležité, aby mali zamestnanci v 
mimoriadnej situácii vytvorené 
optimálne podmienky na to, aby 
mohli prísť na pracovisko načas. 
Pri striedaní pracovných zmien 

sme oslovili prichádzajúcich, ale 
aj odchádzajúcich zamestnancov 
a zaujímalo nás, či sú podmienky, 
ktoré im zamestnávateľ vytvoril, 
dostatočné, či nemajú problém 
orientovať sa v značení ciest a 
ako celkovo hodnotia priprave-
nosť na túto akciu v rámci firmy.

Ján SVINČIAK, oceliareň 
- Myslím si, že to bolo dobré 

rozhodnutie, umožniť nám pre-
jazd cez areál fabriky. Značenie je 
dostatočné, prehľadné, nemám 
žiadny problém. Zatiaľ to funguje 
dobre a verím, že to tak aj zosta-
ne. 

Ivan SIVČÁK, oceliareň 
- Aj keď sa momentálne zdá, že 

ten ruch na ceste ešte nie je sku-
točný, práce sa ešte nerozbehli na-
plno, cením si, že máme možnosť 
parkovať priamo vo fabrike. Podľa 
mňa, je to dobre zorganizované a 
nemám žiadny problém.

Jakub MARGETA, oceliareň
- Prichádzame do práce od Brez-

na a vyznačenie je veľmi prehľad-
né. Vo večerných hodinách je síce 
trochu slabšie viditeľné, ale stačilo 
raz prejsť a už je to v pohode. Mys-
lím si, že je to dobre zabezpečené a 
zatiaľ to ide.

Peter KRUŽLIAK, oceliareň
- Všetko je tak, ako má byť, ešte 

aj nový koberec na ceste. Vytvore-
ným podmienkam niet čo vytýkať. 
Na vrátniciach to ide rýchlo aj nap-
riek potrebným úkonom. V dennej 
zmene je to možno trochu dlhšie 
zdržanie, ale dá sa. Ešte keby pustili 
bicykle.

Norbert VÁCLAVÍK, oceliareň
- Cestu je potrebné opraviť a 

vzhľadom na sťažené podmienky je 
veľmi dobré, že nám zamestnáva-
teľ vyšiel v ústrety. Všetko je dobre 
zorganizované, je to super. Nemám 
absolútne žiadny problém prísť na-

O. Kleinová
Foto: A. Nociarová

„Nemám absolútne žiadny problém prísť načas do práce“
naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*

čas do práce.
 
Milan REzSÖFI, oceliareň

- Vedenie oceliarne nás vopred 
oboznámilo o prípravách a ponúklo 

nám možnosť získať kartu na vstup. 
Robím vo fabrike tridsať rokov a 
dokázal by som prejsť po areáli aj 
poslepiačky, ale aj pre neznalých je 
značenie dobré a prehľadné.

P. KRUŽLIAKJ. SVINČIAK J. MARGETAI. SIVČÁK N. VÁCLAVÍK M. REZSÖFI

Kompromis pre cyklistov
M. Jančovič
noviny@zelpo.sk

Pýtate sa, či nebude povolený 
prejazd areálom starého závodu 
aj na bicykloch. Oslovili sme riadi-
teľa ŽP Bezpečnostné služby Mgr. 
Petra Suju a z jeho odpovede vy-
beráme: 

- Udeleniu povolenia priecho-
du starým závodom predchádzala 
obhliadka trasy odborníkmi z do-
pravného inšpektorátu a z nej vy-
plynulo niekoľko úloh, ktoré ŽP a.s. 
do otvorenia splnilo. O úprave po-
vrchu vozovky novým asfaltom či 
o zvislom aj vodorovnom doprav-
nom značení sa už čitatelia dozve-
deli z predošlých čísiel. Ani ďalšie 
úpravy však nestačili na to, aby bol 
priechod starým závodom povole-
ný aj pre cyklistov či motocyklistov. 
V rámci trasy sa nachádza niekoľko 
zúžených miest, kde by bol veľmi 
nebezpečný stret motorových vozi-
diel s cyklistami, neohovoriac o ná-
kladných vozidlách a kamiónoch. 

Samostatnou kapitolou sú že-
lezničné priecestia a železničná 

doprava. Na trase prejazdu je nie-
koľko železničných priecestí a to 
nielen s kolmým, ale aj so šikmým 
prejazdom a pri ich prechode po-
stačuje ranná rosa alebo slabý 
dážď, aby sa tieto úseky stali pre 
jednostopové vozidlá klzké a ne-
bezpečné. 

Pri šikmých priecestiach môže 
dôjsť k nehodám cyklistov aj na 
suchých koľajniciach, kedy sa kole-
so môže dostať medzi koľajnice a 
to vedie k pádom. Cyklistom naša 
spoločnosť vychádza v ústrety a 
v aktuálnom týždni sme pripravi-
li miesto so stojanmi na bicykle 
pri strážnom stanovišti „pod kos-
tolom“. Doteraz bolo umožnené 
vojsť cez toto stanovište len peším, 
no po úprave stojiska pre bicykle 
je možné vojsť do areálu starého 
závodu aj bicyklom, ktorý si za-
mestnanec odloží a po odpracova-
ní zmeny si ho z tohto miesta opäť 
vyzdvihne a opustí areál starého 
závodu. Musím však upozorniť, 
že nepôjde o prekryté stojisko, čo 
znamená, že bicykle nebudú chrá-
nené pred dažďom.

Pri striedaní zmien sú aj voľné miesta

Vstup na autobusové nástupište objektívom R. Ryboviča

Na priechode starým závodom sa nachádza množstvo železničných priecestí s pozdĺž-
nym prejazdom, ktoré sú pre cyklistov nebezpečné, aj preto pre nich nebol vjazd "cez 
remízu" povolený.                                                                                           Foto: M. Jančovič
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Nové deliace zariadenie od firmy Reika
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V prevádzkarni ťaháreň rúr je v 
priebehu apríla inštalované nové 
deliace zariadenie od nemeckej 
firmy Reika, ktoré bolo do ŽP a.s. 
dovezené koncom marca. O viac 
informácií sme požiadali Ing. Iva-
na Jakubca z odboru technického 
a investičného rozvoja:
Môžete nám priblížiť, o aké zaria-
denie ide?

- Ide o nové deliace zariadenie 
Reika Model 243-CNC, ktoré slúži 
na delenie rúr upichovaním a prí-
padné zrazenie hrán. Zariadenie 
má rozsah delených priemerov od 
40 do 180 milimetrov, pri hrúbkach 
steny od 1 do 16 milimetrov. Dĺž-
ky podelených rúr môžu byť v roz-
sahu 1 500 až 13 500 milimetrov. 
Zariadenie bude využívané hlavne 
na delenie rúr väčších priemerov a 
väčších hrúbok stien, ktoré nie je 
možné deliť na iných technologic-
kých zariadeniach.

Čo prinesie upichovacie zariade-
nie Reika prevádzkarni ťaháreň 
rúr?

- Nové deliace zariadenie nahrá-
dza vo výrobnej prevádzke staré 
deliace zariadenie od rovnakého 

výrobcu, ktoré vykazovalo zvýšenú 
poruchovosť, bolo náročné na ser-
vis a nové náhradné dielce. Nové 
zariadenie zvýši rozmerový sorti-
ment delených rúr, zvýši sa výkon 
a taktiež prispeje k lepšiemu kom-
fortu a bezpečnosti pri práci.

Ako momentálne vyzerá inštalá-
cia nového zariadenia a kedy od-
hadujete jej ukončenie a uvede-

nie do prevádzky?
- V súčasnosti prebiehajú mon-

tážne práce firmou BIS Slovensko 
s.r.o. pod dohľadom šéfmontérov 
z firmy Reika. Ku dňu 16. apríla 
bola dokončená samotná montáž 
zariadenia a od 19. apríla sa za-
čalo s postupným „oživovaním“ a 
uvádzaním do prevádzky. Zároveň 
bude postupne zaškolená obsluha 
a údržba zariadenia.

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Viacerí z vás chceli vedieť, kde 
môžu kúpiť výrobky, ktoré bolo v 
minulosti možné dostať v podni-
kovej predajni a ako 
postupovať pri ich 
kúpe. O informácie 
sme požiadali Ing. 
Jána Banasa ml., ve-
dúceho odboru záso-
bovania:

- Výrobky z produk-
cie Železiarní Pod-
brezová a.s. (rúry) 
nebudeme naďalej 
predávať našim za-
mestnancom a za-
mestnancom dcérskych spoloč-
ností, ako to bolo počas prevádzky 
podnikovej predajne. Naďalej 
však budeme predávať zamest-

nancom ŽP a.s. a zamestnancom 
dcérskych spoločností kovový od-
pad (šrot), vyradený hmotný ma-
jetok ŽP a.s., použiteľný materiál 
získaný po opravách, nevratné 
obaly a obalové materiály z pre-

vádzkarne.
Zamestnanec, kto-

rý má záujem o od-
kúpenie, vypíše u 
ekonóma v prevádz-
karni (v prípade pre-
daja šrotu u ekonóma 
odboru zásobovania) 
tlačivo – Žiadanka 
drobného predaja. 
Predaj schvaľuje ve-
dúci prevádzkarne, 
respektíve odborné-

ho útvaru. Ak je potrebné tovar 
najprv odvážiť, zamestnanec váhy 
doplní na žiadanku číslo vážneho 
lístka a odvážené množstvo.

Vy sa pýtate, my hľadáme odpoveď

Je za nami prvý kvartál aktuálneho 
roka. Ako hodnotíte toto obdobie?

- Prvý kvartál tohto roka z po-
veternostného hľadiska zrážok a 
vonkajších teplôt nebol ničím výni-
močný. Priemerné vonkajšie teplo-
ty boli porovnateľné 
s rovnakým obdobím 
minulého roka, čoho 
dôsledkom je splne-
nie plánovaných úloh 
pri výrobe tepla a 
elektrickej energie.

Pozitívne hodno-
tím investičnú akciu 
inštalácie nového 
vodou chladeného 
bezolejového kom-
presora Atlas Copco 
ZH + 1600-9 o výkone 
15 723 Nm3/h, pri tlaku 7,5 bar, 
ktorý bol v kompresorovej stanici 
nového závodu úspešne uvedený 
do prevádzky koncom januára. Ten-
to kompresor nahradil starý turbo-
kompresor ČKD 7 RMY 56 s príko-
nom motora 2 100 kw. Inštaláciou 
nového kompresora s príkonom 
motora  1 600 kw došlo k výraz-
nému zníženiu spotreby elektrickej 
energie a tým i nákladov na výrobu 
stlačeného vzduchu.

Darí sa vám napĺňať plány od za-
čiatku roka?

- Prevádzkareň energetika zabez-
pečuje výrobné prevádzkarne všet-
kými druhmi energie, podľa druhu 
nákupom, respektíve vlastnou vý-
robou. Objemy operatívne prispô-
sobujeme pracovným režimom vo 
výrobných prevádzkarňach. Pri zá-
sobovaní/napájaní – dodávke elek-
trickej energie predstavuje vlastná 
výroba približne 25 percent celko-
vej spotreby. 

V prvom kvartáli sme v našich 
malých vodných elektrárňach a na 

kogeneračnej jednotke vyrobili 14 
539 Mwh elektrickej energie, čím 
sme splnili plán výroby na 107,98 
percenta. 

Čím žijete v týchto dňoch a čo vás 
čaká v najbližšom období?

- V tomto roku máme v pláne 
investičného rozvoja schválené 

akcie. Ide o výmenu 
turbíny s prevodovkou 
kogeneračnej jednotky 
a náhradu mazutového 
hospodárstva a kotla 
K4 s výkonom 25 ton 
pary za hodinu. 

V spolupráci s od-
borom technicko-in-
vestičného rozvoja a 
externých dodávateľ-
ských firiem nahradí-
me morálne a fyzicky 
opotrebovaný kotol K4 

prevádzkovaný od roku 1977, ktorý 
spaľoval kombinovanými horákmi 
weishaupt mazut a zemný plyn. 
Do budúcnosti nie je možné pri 
spaľovaní mazutu dodržať prísne 
emisné limity, preto je nový nízko 
emisný kotol Viessmann, s výko-
nom 15 ton pary za hodinu, navrh-
nutý na spaľovanie zemného ply-
nu a extra ľahkého vykurovacieho 
oleja – nafty. Pre náhradné palivo 
bude zrekonštruovaná časť jestvu-
júceho skladu nafty a vybudovaná 
nová čerpacia stanica s potrubným 
rozvodom medzi skladom paliva a 
teplárňou. 

V marci prebehla likvidácia staré-
ho kotla K4 a v súčasnosti prebie-
hajú ďalšie stavebné práce, rekon-
štrukcia základu pod kotol a úprava 
manipulačného priestoru pre pre-
sun kotla do budovy teplárne. Har-
monogram prác je nastavený tak, 
aby mohla korektne prebehnúť 
aj výmena turbíny a prevodovky 
kogeneračnej jednotky. Samotnú 
výmenu turbíny zrealizuje externá 
firma od 10. do 15. mája 2021.

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Následne ekonóm prevádzkar-
ne doplní ďalšie potrebné údaje 
na žiadanku a odovzdá ju zamest-
nancovi v dvoch vyhotoveniach. 
Vyplnenú a schválenú žiadanku 
odovzdá zamestnanec v centrál-
nej pokladnici ŽP a.s. v novom 
alebo starom závode. Po zapla-
tení dostane zamestnanec jednu 
žiadanku a príjmový pokladničný 
doklad.

Po úhrade sa zamestnanec pre-
ukáže v prevádzkarni žiadankou 
drobného predaja spolu s príj-
movým pokladničným dokladom 
a tovar si môže prevziať. Pri pre-
chode cez strážne stanovište sa 
zamestnanec preukáže žiadankou 
drobného predaja, príjmovým 
pokladničným dokladom a do-
pravným listom v zmysle smernice 
S-259 Vyvážanie materiálu zo Že-
leziarní Podbrezová a.s.

S Ing. Jozefom Čerňanom, 
vedúcim prevádzkarne energetika

Nový kompresor Atlas Copco v kompresorovej stanici nový závod

Príprava základu pod nový kotol K7 v teplárni nový závod

Nové zariadenie zvýši rozmerový sortiment delených rúr, zvýši sa výkon a taktiež prispeje 
k lepšiemu komfortu a bezpečnosti pri práci.

Nové deliace zariadenie od firmy Reika v prevádzkarni ťahareň rúr.  Foto: I. Jakubec

Zhodnotenie prvého štvrťroka
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Študuj materiály na Fakulte materiálov, 
metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach

Chceš spoznať svet materiálov? 
Chceš vedieť ako ich vyvíjať 
a vyrábať? Ako ich spracovať, 
zdokonaľovať a vedieť posúdiť 
ich kvalitu? To všetko sa s nami 
môžeš naučiť v bakalárskom 
študijnom programe Materiály. 

Ponúkame ti perspektívny 
študijný program, v ktorom sa 
naučíš veľa zo sveta techniky v 
oblasti materiálov a ich kvality. 
Spoznáš konvenčné aj nekon-
venčné kovové materiály ako sú 
napríklad ocele, či hliníkové zlia-

tiny, zliatiny medi, titánu, niklu, 
horčíka a rôznych iných kovov. 
Spoznáš tiež nekovové materiá-
ly ako sú polyméry, či keramické 
materiály, špeciálne kompozitné 
materiály, práškové materiály 
alebo nanomateriály a rôzne iné 
progresívne materiály, bez kto-
rých sa budúcnosť nezaobíde. 

Materiály sú potrebné v kaž-
dej oblasti – od priemyslu ako je 
strojársky, automobilový, letec-
ký, stavebný, či elektrotechnický, 
cez energetiku, medicínu, šport, 
umenie, až po každodenný život. 
Materiály boli stále našou ne-

oddeliteľnou súčasťou a neus-
tály rozvoj ľudstva a technológií 
zaisťuje ich nevyhnutnosť aj v 
budúcnosti, či už ide o inteli-
gentné materiály, biomateriály, 
materiály pre elektromobilitu, 
či vodíkové technológie. Staň sa 
toho súčasťou. Rozhodnutie je v 
tvojich rukách.

Chceš vedieť o čom je samot-
né štúdium Materiálov? Čo sa 
naučíš a aké zručnosti získaš? 
Chceš mať predstavu o tom, aké 
sú možnosti tvojej profilácie? 

V rámci študijného programu 
Materiály máš okrem premys-
lene nakoncipovaných povin-
ných predmetov aj možnosť 
výberu z veľkej škály voli-
teľných predmetov a 
to ti umožní sa už-
šie špecializovať, 
napr. na štúdium 
materiálov, ich 
štruktúr a vlast-
ností, ich spraco-
vanie, tvárnenie, 
či hodnotenie ich 
kvality. To všetko 
si vieš racionálne 
vyskladať podľa vlast-
ných predstáv.

O tom, že štúdium na FMMR 
TUKE je zaujímavé, hovorí aj 
Patrik Gavura – študent 3. roč-

níka, študijný program Materiá-
ly:

- Zaujíma ma automobilový 
priemysel, a preto som si vybral 
tému – Hodnotenie intermeta-
lických fáz prítomných v mikro-
štruktúre zliatin typu Al-Si-Mg-
Cu. Mojou úlohou je zhodnotiť 
štruktúru zliatiny hliníka, ktorá 
sa veľmi často používa v auto-
mobilovom priemysle, napr. na 
výrobu blokov motorov. Na to, 
aby som mohol zhodnotiť štruk-
túru tohto materiálu, musím 
v prvom rade spoznať význam 
všetkých legujúcich prvkov v tej-
to hliníkovej zliatine, ako sú kre-
mík, horčík, meď, a tak zistím, 
aké možné fázy, intermetalické 

fázy, vedia medzi sebou tie-
to prvky vytvoriť. Totiž, 

niektoré z nich sú 
veľmi prospešné, 

aby bol materiál  
pevný a tvrdý, no 
na druhej stra-
ne, niektoré fázy 
spôsobujú, že 

materiál je kreh-
ký a rýchlo sa po-

rušuje, napr. pri ná-
raze automobilu na 

prekážku. Veľmi cenná v 
mojej práci bude presná iden-

tifikácia týchto fáz, čo bude vo 
výraznej miere prospešné pre 
firmu, ktorá daný materiál vy-

rába, aby následne vedela dané 
fázy ovplyvňovať, napríklad te-
pelným spracovaním, a tak v čo 
najväčšej miere tento materiál 
mohla aj zdokonaľovať."

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
• termín podania prihlášky: 31. 

apríl,
• termín zasadnutia prijímacej 

komisie: 4. september,
• poplatok: elektronická prihláš-

ka – 20 eur, v nevyhnutných 
prípadoch papierová prihláška 
– 30 eur.

Prečo u nás študovať?
• orientácia na prax a požiadav-

ky zamestnávateľov,
• možnosť študovať svoju oblasť 

minimálne semester na zahra-
ničnej univerzite,

• bez prijímacích testov.

INFORMÁCIE
tel.: +421 55 602 2421, +421 55 
602 2429
e-mail: studijne.fmmr@tuke.sk
web: http://fmmr.tuke.sk/

Prvýkrát na Slovensku
pred šesťdesiatimi rokmi

Na sklonku apríla sa zvyknú pri-
pravovať naši štvrtáci k maturi-
tám a vyvrcholením je tradičný 
slávnostný akt odovzdávania vy-
svedčení a prijímania úspešných 
absolventov do radov železiarov. 
Pandémia narušila naše tradí-
cie už vlani a ani tohto roku sa 
slávnosť pravdepodobne konať 
nebude. Málokto vie, že vo Šver-
movych železiarňach v Podbrezo-
vej sa začala písať história tohto 
aktu už pred šesťdesiatimi rokmi 
a podnik bol prvý na Slovensku, 
kde si takýmto spôsobom uctili 
absolventov svojej školy.

Bolo to 24. júna 1961. Prvých 
dvadsaťštyri prevádzkových zá-
močníkov, dvadsaťjeden prevádz-
kových elektromontérov a troch 
sústružníkov kovov prijali do rodi-
ny železiarov za prítomnosti pred-
staviteľov vedenia podniku. Špe-
cifikom prvého aktu bolo, že sa v 
tom čase učili pre potreby Šver-
movych železiarní učni vo viace-

rých inštitúciách a na slávnosti sa 
zúčastňovali všetci, ktorí úspešne 
ukončili učebný pomer a nastúpili 
do práce.  

Slávnostné prijímanie do rodi-
ny železiarov sa uskutočňovalo 
nepretržite do roku 1989. Dňa 1. 
apríla 1991 bolo Stredné odbor-
né učilište hutnícke vyčlenené 
zo štátneho podniku Švermove 
železiarne pod Ministerstvo hos-
podárstva SR a bola zriadená sa-
mostatná príspevková organizácia 
Stredné odborné učilište hutníc-
ke Podbrezová. Učilište sa stalo 
právnickou osobou so štatútom 
príspevkovej organizácie. Došlo k 
podstatným zmenám v zabezpe-
čovaní potrieb žiakov a slávnosť 
sa nekonala.

Až v roku 2003-2004 sa výchova 
učňovského dorastu vrátila plne 
do rúk Železiarní Podbrezová. V 
roku 2007 bola tradícia obnovená 
a každoročne, v posledný májový 
piatok, sa tento slávnostný akt 
uskutočňuje za prítomnosti vý-
znamných hostí. V roku 2020 ho 
pandémia prerušila.

Do života každého z nás vstupujú 
rôzne nepredvídané udalosti. Ob-
zvlášť v ťažkej pandemickej dobe, 
ktorú teraz všetci prežívame, si to 
možno uvedomujeme ešte o to na-
liehavejšie. Preto v našej rubrike 
budeme riešiť síce nie príjemnú, 
ale veľmi pragmatickú otázku či-
tateľa: „Ako je to s dedením úspor 
v treťom dôchodkovom pilieri?“ 
Opýtali sme sa Mgr. Jany Volnero-
vej z DDS Stabilita: 

- V prípade úmrtia klienta dopln-
kovej dôchodkovej spoločnosti sú 
všetky finančné prostriedky, vede-
né na osobnom účte, predmetom 
dedičského konania alebo sú odká-
zané osobe, či osobám uvedeným v 
účastníckej zmluve – ako oprávnené 
osoby. Bez ohľadu na to, či ide o je-
den alebo druhý spôsob, dedenie sa 
vzťahuje na všetky finančné úspory 
vedené na účte, teda na príspevky, 
ktoré si nasporil účastník, aj tie kto-
ré mu platil zamestnávateľ, a aj na 
všetky výnosy z tohto sporenia.

Ak sa doplnkového dôchodku, vy-
plácaného z III. piliera klient nedoži-
je, sú tieto úspory istou formou za-
bezpečenia jeho rodiny, resp. iných 
oprávnených osôb, ktoré sporiteľ za 
života určil v zmluve.

Prečo netreba zabúdať na opráv-
nenú osobu? 

- Pri vstupe do III. piliera (doplnko-
vé dôchodkové sporenie), teda pria-
mo pri uzatváraní zmluvy s Dopln-
kovou dôchodkovou spoločnosťou 
je výhodné určiť oprávnenú osobu. 
Tá v prípade úmrtia klienta dostane 
peniaze zo sporenia vyplatené bez 
zbytočne dlhého čakania na de-
dičské konanie. Najčastejšie klienti 
uvádzajú v zmluve ako oprávnenú 
osobu svojho partnera alebo deti, 

prípadne súrodencov. Oprávnených 
osôb môže byť uvedených viac, sú-
čet ich podielov sa však musí rovnať 
100 percentám.

Je možná zmena oprávnenej osoby 
počas sporenia?

- Súčasťou života sú aj situácie, 
v dôsledku ktorých môže dôjsť k 
zmenám v medziľudských vzťahoch 
– rozvody, úmrtie pôvodne určenej 
osoby a podobne.  Klient už nemu-
sí mať záujem alebo možnosť, aby 
v prípade jeho smrti, boli peniaze 
vyplatené pôvodne určenej opráv-
nenej osobe. V takom prípade treba 
mať na pamäti aktualizáciu. 

Oprávnené osoby je možno kedy-
koľvek do zmluvy doplniť alebo ich 
zmeniť. V DDS STABILITA na to slúži 
jednoduché tlačivo – Zmena opráv-
nených osôb – ktoré po vyplnení a 
podpísaní doručíte do klientskeho 
centra. Zmenu môžete urobiť aj 
priamo na klientskom pracovisku, 
potrebujete k tomu údaje ako sú 
meno, adresa a rodné číslo opráv-
nenej osoby, ktorú do zmluvy chce-
te uviesť alebo doplniť.

Prečo je dobré určiť oprávnenú 
osobu?

- Ako sme už spomínali vyššie, 
oprávnená osoba má nárok na vy-
platenie dôchodkových úspor v prí-
pade smrti klienta. Veľkou výhodou 
je, že pokiaľ takúto osobu určíte, 
dostane sa k peniazom bez čakania 
na ukončenie zdĺhavého dedičské-
ho konania. Oprávnená osoba sa 
však o tieto úspory musí prihlásiť 
sama a predložiť spoločnosti aj kó-
piu úmrtného listu. V prípade, že by 
sa tieto prostriedky stali predme-
tom dedičského konania, vyplatené 
budú až po jeho ukončení, čo často 
trvá i niekoľko mesiacov. Strata príj-
mu však dovtedy môže pozostalým 
spôsobiť výrazné finančné kompli-

kácie, najmä ak splácajú hypotéku 
alebo majú iné výdavky. 

 
Sú peniaze z klientskeho účtu spo-
riteľa súčasťou dedičtva?

- Peniaze vyplatené oprávnenej 
osobe nie sú predmetom dedičstva 
a ani sa do neho nezapočítavajú. 
To znamená, že ak by bol niektorý 
z dedičov oprávnenou osobou, pri 
rozdeľovaní dedičstva sa na penia-
ze, ktoré takto získal, neprihliada. 

Veľký význam má určenie opráv-
nenej osoby aj v prípadoch, ak kli-
ent chce, aby sa peniaze dostali par-
tnerovi, s ktorým nie je zosobášený, 
prípadne úplne inej osobe, s ktorou 
nie je v príbuzenskom vzťahu. Ak by 
sa totiž stali predmetom dedičstva, 
nemuseli by sa k nim tieto osoby 
vôbec dostať.

Stručne na záver
• Ak účastník umrie počas spore-

nia a v účastníckej zmluve nemal 
uvedenú oprávnenú osobu, všet-
ky úspory sa automaticky stávajú 
premetom dedenia.

• Ak si účastník zvolí vyplácanie 
dočasného dôchodku, nárok na 
jeho nevyplatenú časť má najp-
rv oprávnená osoba uvedená v 
zmluve, až potom dedičia. 

Máte ohľadom dôchodkového 
sporenia otázky? zašlite nám ich 
emailom na noviny@zelpo.sk, prí-
pade podnikovou poštou do redak-
cie Podbrezovana a súťažte spolu 
so Stabilitou o darčekové predme-
ty. Jedného z vás odmeníme už v 
nasledujúcom čísle. 

Dedenie úspor z tretieho 
dôchodkového piliera 

Od roku 1963 "pasoval" úspešných absolventov Ing. Anton Kolenička, podnikový riaditeľ 
ŠŽ. Foto: Archív redakcie

FMMR TUKE

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

redakcia
noviny@zelpo.sk
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Prieskum spokojnosti 
S cieľom zlepšovania poskytovaných služieb pre vás, kolektív ŽP 
Informatika s.r.o. pripravil krátky dotazník prieskumu spokoj-
nosti. Pre tých, čo nechcú zostať v anonymite, čakajú zaujímavé 
ceny (balíček obsahuje USB kľúč, prenosný reproduktor a iné 
drobnosti), ktoré ŽP Informatika s.r.o. venuje trom vyžrebova-
ným respondentom.
Vyplnené anketové lístky posielajte do 7. mája do redakcie Pod-
brezovana vnútropodnikovou poštou alebo na ŽP Informatika 
s.r.o., Kolkáreň 35, Podbrezová, prípadne e-mailom na servis-
desk@zelpo.sk. ŽP Informatika vám za vaše odpovede ĎAKUJE!
 
1. Označte tvrdenia, ktoré o vás platia (zakrúžkujte viacero mož-
ností, prípadne doplňte vlastné):
a. pri práci nepoužívam výpočtovú techniku (počítače, tlačiarne, 
    terminály, čítačky a pod.) alebo aplikácie 
b. mám pridelenú výpočtovú techniku
c. pracujem s aplikáciami 
d. pracujem s terminálmi
e. používam prenosné čítacie zariadenia

Vlastné: ........................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

2. Naši zamestnanci na telefonickej linke Hotline/Servis Desk 
sú pri riešení vašich problémov a požiadaviek (v každom riadku 
vyberte vám najbližšiu charakteristiku z možností, prípadne do-
plňte vlastné):
a. príjemní   b. neutrálni  c. nepríjemní
a. veľmi ochotní b. ochotní  c. neochotní
a. odborníci   b. znalí   c. neznalí
a. profesionálni  b. neprofesionálni  c. neviem

Vlastné: ........................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

3. Naši zamestnanci zabezpečujúci podporu k aplikáciám sú pri 
riešení vašich problémov a požiadaviek (v každom riadku vyber-
te vám najbližšiu charakteristiku z možností, prípadne doplňte 
vlastné):
a. príjemní   b. neutrálni  c. nepríjemní
a. veľmi ochotní b. ochotní           c. neochotní
a. odborníci   b. znalí   c. neznalí
a. profesionálni  b. neprofesionálni  c. neviem

Vlastné: ........................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

4. Naši zamestnanci technickej podpory sú pri riešení vašich 
problémov a požiadaviek s výpočtovou technikou – počítače, 
tlačiarne, terminály, čítačky a pod. (v každom riadku vyberte 
vám najbližšiu charakteristiku z možností, prípadne doplňte 
vlastné):
a. príjemní   b. neutrálni  c. nepríjemní
a. veľmi ochotní b. ochotní  c. neochotní
a. odborníci   b. znalí   c. neznalí
a. profesionálni  b. neprofesionálni  c. neviem

Vlastné: ........................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

5. V prípade problému s výpočtovou technikou (počítače, tla-
čiarne, terminály, čítačky a pod.) alebo pri požiadavke na do-
danie novej je riešenie (v každom riadku vyberte vám najbližšiu 
charakteristiku z možností, prípadne doplňte vlastné):
a. rýchle b. primerané  c. pomalé
a. kvalitné b. akceptovateľné c. neakceptovateľné
a. úplné b. čiastočné  c. nedostatočné

pokračovanie na strane 6

Pohľad do hlavnej expozície, v pozadí benátske zrkadlá

Dvadsať rokov v sieti múzeí

O. Kleinová
Foto: I. Kardhordová

Hutnícke múzeum tvorí neodmys-
liteľnú súčasť Železiarní Podbre-
zová a.s. už dvadsať rokov. Práve 
toľko uplynulo odvtedy, ako bolo 
zaradené do siete múzeí Sloven-
skej republiky. Každý zamestna-
nec, či študent našej súkromnej 
školy, sa oboznamuje s históriou 
našej firmy už pri nástupe. Opat-
renia vyplývajúce z koronakrízy 
zastavili život a už vyše roka je 
expozícia zatvorená. Do rodiny že-
leziarov však stále pribúdajú noví 
zamestnanci, a preto sme sa roz-
hodli, pri príležitosti jubilea, pri-
blížiť ho tým, ktorí síce okolo neho 
chodia každý deň, ale ešte ho ne-
poznajú. Pevne veríme, že čoskoro 
budeme môcť návštevníkov v mú-
zeu opäť privítať. 

„Písal sa rok 1840, keď v ma-
lebnom a v tej dobe doslovne v 
panenskom prostredí údolia rieky 
Hron, pod horou Brezová, zakopli 
sa do tvrdej, skalnatej zeme čakany 
robotníkov, ako predzvesť nového 
rozvoja tohto kraja," začala sa vý-
stavba najmodernejšieho hutníc-
keho závodu vtedajšieho Rakúsko 
– Uhorska. V parku pri Hutníckom 
múzeu je zasadená pamätná tabuľa 
s nápisom: Summo  Montanorum 
Celsissimo Principi AUG. LONG. A. 
LOBKOwITZ Conticui Operis Auc-
tori. MDCCCXL, čo v preklade zna-

Prírodná expozícia s trojrozmernými unikátnymi exponátmi z histórie našej výroby vznikla v roku 2000. Nájdete 
tam strojné zariadenia z bývalej stripovacej haly, SM oceliarne, valcovne jemných profilov, rúrovne Mannesmann 
aj energetiky.

mená: Najvyššiemu a slávnemu 
kniežaťu hutníkov A. Lobkowitzovi, 
vznešenému pôvodcovi diel 1840. 

Naše múzeum je jedinečné tým, 
že sa zameriava na zachovanie pa-
miatok hutníctva od obdobia vzni-
ku prvej manufaktúry na výrobu 
železničných koľajníc v Uhorsku v 
18. a 19. storočí, až po vytvorenie 

minihuty koncom dvadsiateho sto-
ročia. Vzniku múzea predchádzala 
sedemnásťročná stála expozícia, 
ktorá bola verejnosti sprístupne-
ná v roku 1984. Už túto expozíciu 
zdobili benátske zrkadlá z dielní 
tirolských majstrov z polovice 19. 
storočia. Nová expozícia pod náz-

vom: „Z histórie hutníctva železa v 
Podbrezovej a okolí" bola doplnená 
o prírodnú expozíciu, inštalovanú 
za budovou múzea. 

Exteriérová expozícia približuje 
návštevníkom prostredníctvom za-
konzervovaných technologických 
zariadení – hutníckych strojov a 
špecifických zariadení podbre-

zovských prevádzkarní z polovice 
dvadsiateho storočia, technológiu 
výroby v tom čase. 

Na vývoj pravekého osídľova-
nia regiónu je zameraná expozícia 
„Keltská kultúra“, ktorá bola sprí-
stupnená v roku 2002. Prezentuje 
výsledky archeologického výskumu 

z Hrádku pri 
Hornej Lehote, 
ktoré nasved-
čujú, že v tejto 
lokalite pred 
viac ako 2000 
rokmi žili Kel-
ti. Súčasťou 
stálej expozí-
cie pravekého 
osídľovania je 
aj bronzový de-
pot z obdobia 
strednej doby 
bronzovej, zís-
kaný z lokality 
Hrádok – Ne-
mecká. Virtu-
álne Hutnícke 
múzeum ŽP 
môžu záujem-
covia o históriu 
navštevovať už 
od roku 2003 
na stránke 
www.zelpo.sk.

Keltská expozícia vznikla v roku 2002
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Jedálny lístok 26. 4. – 2. 5. 2021

Pondelok
Polievky: furmanská, mrkvová s 
pórom, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemia-
ková kaša, uhorka ● Kuracie prsia 
na lesných hríboch, tarhoňa, cvikla 
● Roľnícke zemiaky, čalamáda ● 
Horehronský syrový šalát, pečivo ● 
Ohnivé kuracie stehno orientálne, 
zeleninová obloha ● Ryžový nákyp 
s ovocím ● Bageta s pikantným 
mäsom ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: slepačia, tekvicová, peči-
vo.
● Bravčový rezeň na zelenine, ryža, 
šalát ● Pečené morčacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ● Lasagne 
mäsové ● Hydinový šalát, pečivo ● 
Kelový karbonátok, zemiaky, šalát 
● Žemľovka s tvarohom ● Bageta 
Apetito ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: oravská fazuľová, kapus-
tová letná, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, šalát 
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina ● Furmanské 
halušky ● Bulharský šalát s bravčo-
vým mäsom, pečivo ● Kondičkový 
tanier ● Palacinky s džemom a čo-
koládou ● Bageta s kuracím mä-
som ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, 
pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová omáč-
ka, knedľa ● Morčacie prsia plnené 
špenátom a syrom, ryža, šalát ● 
Fašírka, paradajková kapusta, ze-
miaky ● Pestrý cestovinový šalát ● 
Kuracie rezančeky, zelená fazuľka s 
baby mrkvou ● Šúľance s makom ● 
Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: šošovicová kyslá, hlivová 
so zeleninou, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Hovädzí guláš maďar-
ský, cestovina ● Kurča dusené so 
slivkami, ryža ● Lahôdkový šalát, 
pečivo ● Zapekaná ryba so šam-
piňónmi, šalát z červenej kapusty 
s kukuricou ● Hanácke koláče, ka-
kao ● Bageta moravská ● Ovocný 
balíček.

Sobota
Polievka: francúzska, pečivo.
● Goralská pochúťka, knedľa ● Ku-
racie prsia prírodné, ryža, cvikla.

Nedeľa
Polievka: hŕstková, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, ze-
miaky, uhorka ● Perkelt z morča-
cieho mäsa, cestovina.

Jedálny lístok
3. – 9. 5. 2021

Pondelok
Polievky: kapustová s klobásou, 
pohronská, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Bravčový rezeň prírodný, 
ryža, čalamáda ● Špenátový príva-
rok, volské oko, zemiaky ● Ružový 
cestovinový šalát s tuniakom ● Ku-
racie prsia s plnkou, zeleninová ob-
loha ● Muffiny s čokoládou, kakao 
● Bageta syrová ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
karfiolová, pečivo.
● Vyprážaný morčací rezeň ovčiar-
sky, zemiaková kaša, šalát ● Jelenie 
ragú s brusnicami, cestovina ● Bo-
lonské špagety ● Parížsky šalát, pe-
čivo ● Losos na masle, dusená ze-
lenina ● Buchty na pare s nutelou, 
maková posýpka, kakao ● Bageta 
Apetito ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: držková, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža, ša-
lát ● Bravčová pečená krkovička, 
kapusta, knedľa ● Važecká pochúť-
ka, zemiakové placky ● Študentský 
šalát, pečivo ● Cestoviny s broko-
licou a smotanovou omáčkou ● 
Zapekané palacinky s tvarohom ● 
Bageta s kuracím mäsom ● Mlieč-
ny balíček.

Štvrtok
Polievky: údeninová, zeleninová, 
pečivo.
● Kuracie prsia na smotane s hliva-
mi, cestovina ● Detvianska nátura, 
opekané zemiaky, uhorka ● Plnená 
hlávková kapusta, knedľa ● Grécky 
šalát, pečivo ● Rezance s tvaro-
hom, zakysanka ● Škoricové osie 
hniezda, kakao ● Bageta moravská 
● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, prešpor-
ská, pečivo.
● Hovädzie dusené, paradajková 
omáčka, knedľa ● Pečené kuracie 
stehno, zeleninová ryža, kompót ● 
Vyprážaná treska plnená brokoli-
cou a syrom, zemiaky, šalát ● Šalát 
pekinský so šunkou, pečivo ● Brav-
čové mäso dusené s kelom ● Lie-
vance s džemom ● Bageta Gurmán 
● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: gulášová, pečivo.
● Bravčové stehno záhradnícke, 
tarhoňa, uhorka ● Vyprážaná ryba, 
zemiaky, kompót.

Nedeľa
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, kned-
ľa ● Bravčový rezeň na rasci, ryža, 
čalamáda.

Zelenou proti 
jarnej únave

V zelenej zelenine nájdete všet-
ko, čo vaše telo práve teraz pot-
rebuje. 

Výborným zdrojom rastlinných 
bielkovín a kyseliny listovej je 
špargľa. Dvesto gramová porcia 
mladej zelenej špargle vám dodá 
až 70 percent dennej potreby vi-
tamínu K, ktorý je potrebný na do-
pravu a ukladanie vápnika do kos-
tí, a 20 percent vitamínu A, ktorý 
posilňuje imunitu.

Bôb prirodzene znižuje choles-
terol. Nezrelé, zelené zrnká tejto 
málo využívanej strukoviny sú 
mimoriadne bohaté na vlákninu 
a železo. V 225-gramovej porcii 
vareného mladého bôbu sa na-
chádza až 13 gramov kvalitných 
bielkovín.

Hlávkový, ľadový, rímsky či baby 
šalát, valeriána, šanghaj i ďalšie 
typy mladej listovej zeleniny sú 
priam nabité antioxidantmi. Po-
silňujú obranyschopnosť a srdce, 
zvyšujú výkonnosť svalov, zlepšujú 
prísun kyslíka k bunkám a využitie 
bielkovín z potravy. Každý deň zje-
dzte misku čerstvých šalátových 
listov.

zdroj: zdravé stravovanie

Najcennejšie sú čerstvé listy 
špenátu. Obsahujú hodnotné 
bielkoviny, trinásť minerálov a de-
sať vitamínov, najmä vitamín C a 
kyselinu listovú, ktoré posilňujú 
imunitu. V špenáte sa nachádza-
jú dve dôležité fytochemikálie 
zeaxantín a luteín, ktoré chránia 
pred degeneráciou zraku. Odpo-
rúča sa aj pri málokrvnosti, ekzé-
moch a zápche.

Uhorka má nízky počet kalórií, 
obsah vody 96 percent, veľa vi-
tamínov a minerálov. Dôležitou 
účinnou látkou je erepsín, enzým 
štiepiaci bielkoviny. Uhorka je 
výborný pomocník pri chudnutí, 
zlepšuje využitie bielkovín v orga-
nizme, prečisťuje črevá, má mier-
ne laxatívne a detoxikačné účinky, 
posilňuje imunitný systém a sliz-
nice čriev, je výborný antioxidant, 
skrášľuje pokožku i vlasy, zmierňu-
je problémy s očami a pomáha pri 
úpale, atď.

Pikantné listy rukoly spestria a 
skvelo ochutia každý šalát, navyše 
vám dodajú extra porciu horčíka. 
Táto minerálna látka je veľmi dô-
ležitá pre silné kosti a svaly, ale aj 
pre imunitný systém. Rukola vý-
borne chutí aj spracovaná na pes-
to, ktorým môžete ochutiť naprík-
lad cestoviny.

Cukrový hrach má fantastickú, 
sladučkú chuť a môžete ho jesť aj 
surový. Obsahuje veľa vitamínu C 
a patrí medzi najvýdatnejšie zdro-
je prírodného tiamínu, čiže vita-
mínu B1, ktorý zlepšuje náladu a 
zaháňa depresie.

dokončenie zo strany 5

Vlastné: ........................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

6. V prípade problému s aplikáciou alebo pri požiadavke na jej 
úpravu je riešenie (v každom riadku vyberte vám najbližšiu cha-
rakteristiku z možností, prípadne doplňte vlastné):
a. rýchle b. primerané  c. pomalé
a. kvalitné b. akceptovateľné c. neakceptovateľné
a. úplné b. čiastočné  c. nedostatočné

Vlastné: ........................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

7. Aký máte prehľad o priebehu riešenia poruchy alebo požia-
davky? (vyberte vám najbližšiu charakteristiku z možností, prí-
padne doplňte vlastné)
a. úplný
b. čiastočný
c. nedostatočný
d. žiadny

Vlastné: ........................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

8. Charakterizujte výpočtovú techniku (počítače, tlačiarne, 
terminály, čítačky a pod.), s ktorou pracujete (v každom riad-
ku vyberte vám najbližšiu charakteristiku z možností, prípadne 
doplňte vlastné):
a. moderná  b. postačujúca  c. zastaraná
a. jednoduché   b. zvykol som si  c. komplikované 
a. spoľahlivá  b. poruchová  c. neviem
a. pomáha mi v práci b. zvykol som si  c. zdržuje ma 

Vlastné: ........................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

9. Charakterizujte aplikácie s ktorými pracujete (v každom riad-
ku vyberte vám najbližšiu charakteristiku z možností, prípadne 
doplňte vlastné):
a. moderný dizajn      b. zastaraný          c. nezáleží mi na tom
a. prehľadné       b. primerané        c. neprehľadné
a. jednoduché ovládanie    b. komplikované  c. zvykol som si
a. spoľahlivé        b. poruchové       c. neviem
a. pomáhajú mi v práci       b. zvykol som si   c. zdržuje ma 

Vlastné: ........................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

10. Čo si myslíte, že by sme mali vylepšiť v našej práci?

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Nasledujúce údaje sú nepovinné. 
Vyplňte ich v prípade, že chcete byť zaradený do žrebovania o 
vecné ceny od ŽP Informatika s.r.o.

Meno a priezvisko:........................................................................

Pracovisko:....................................................................................

Vyplnené a vystrihnuté anketové lístky posielajte do 
7. mája do redakcie Podbrezovana vnútropodnikovou po-
štou alebo na ŽP Informatika s.r.o., Kolkáreň 35, Podbre-

zová, prípadne e-mailom na servisdesk@zelpo.sk.
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Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, kto-
rí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste s našou milovanou 

dcérou, manželkou, mamou, sestrou a 
nevestou

Jankou MOROVOU 
z Podbrezovej-Štiavničky.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy 
sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmier-
niť náš hlboký žiaľ.

Smútiaci manžel, synovia, rodičia
...

„Bolesťou unavený tíško zaspal, zane-
chal všetkých, ktorých rád mal.“
Ďakujem za starostlivosť zamestnan-
com Nemocnice s poliklinikou v Brezne 
a oddeleniu ARO, kde môj brat 

Milan zIFČÁK z Brezna
strávil posledné chvíle svojho života. 
Posledná rozlúčka sa uskutočnila dňa 14. apríla.

Sestra Hana

„Kto sa vryje hlboko do srdca, nikdy sa 
z neho nevytratí.“
Dňa 15. apríla sme si pripomenuli 
smutné nedožité deväťdesiate narode-
niny nášho milovaného manžela, otca, 
starého otca a prastarého otca 

Martina KRNÁČA z Brezna.
Čas ubieha a nevráti čo vzal. Len láska a spomienky celej 
rodiny v srdciach zostávajú. Maťko a Miška deduškovi po-
sielajú veľkú pusu do nebíčka.

Smútiaca rodina
...

Dňa 20. apríla sme si pripomenuli nedožitých sedemde-
siat rokov nášho vzácneho strýka 

Jaroslava zAJAKA z Brezna.
Zostala nám v srdci spomienka na to 
krásne, čo nám v živote odovzdal.

S láskou a úctou spomína ro-
dina, priatelia a známi

...
„Kto v srdciach žije, neumiera.“

Dňa 22. apríla uplynulo desať rokov 
odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s 
naším drahým manželom, otcom, sta-
rým otcom, bratom a švagrom

Rudolfom HAVRANOM
 z Podbrezovej.

Spomíname s láskou a úctou
...

„Čas ubieha a nevráti, čo vzal, len úcta, láska a spomien-
ky v srdciach zostávajú.“
Dňa 25. apríla si pripomenieme dvad-
siate štvrté výročie, ako nás navždy 
opustil manžel, otec, starý otec, brat a 
švagor

Ján RÁSTOČAN z Polomky.
S úctou a láskou spomína man-

želka, deti s rodinami, sestra a ostatná rodina
...

„Čas plynie, bolesť stále trápi, teba nám už nikto nena-
vráti.“
Dňa 28. apríla si pripomenieme šieste 
výročie odvtedy, ako nás navždy opus-
tila milovaná manželka, mama a stará 
mama

Evka BENKOVÁ z Valaskej.
Kto ste ju poznali venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú 
manžel a synovia s rodinami

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 7. apríla 
vo veku nedožitých 87 rokov opustil náš 
milovaný otec, starý otec, prastarý otec 
a blízky

Jozef SEDLIAK
zo Slovenskej Ľupče.

S láskou a úctou smútiaca rodina
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V tajničke sa ukrýva citát, ktorého autorom je Oscar wilde, írsky spisovateľ a básnik.

Stretli ste sa s medveďom? Čo teraz?
Jarná turistická sezóna je v plnom prúde a vzhľadom na ob-
medzenia pohybu, obdivujeme často nepoznané kúty príro-
dy. Nie raz sa stalo, že turisti objavili v lese medvediu stopu 
a s rešpektom sa zamýšľali nad tým, čo keby sa stretli zo-
či-voči. Ak nechcete mať problémy s medveďmi, najlepšie je 
im predchádzať. Jednoduchými preventívnymi opatreniami 
možno znížiť šance na stretnutie s medveďom.

V lese, aj v lokalitách blízko lesa, buďte ostražitý, najmä 
ráno, večer a v noci, keď sú medvede aktívnejšie, ale aj cez 
deň v hustom poraste alebo v okolí zdrojov potravy. Všímajte 
si stopy alebo iné znaky prítomnosti medveďa – ak sú čerstvé, 
zvýšte pozornosť. Keď je viditeľnosť obmedzená, pomôže roz-
právať sa, pískať si alebo inak dopredu upozorniť medveďa na 
prítomnosť človeka. Medvede sa vám spravidla vyhnú, keď o 
vás vedia. Výnimkou je medveď zvyknutý na ľudí, napríklad 
tzv. synantropný alebo „kontajnerový" medveď. Treba mať 
na pamäti, že ako všetky voľne žijúce šelmy, aj medveď má 
geneticky zakódovanú tzv. únikovú vzdialenosť. Je to kritická 
vzdialenosť, pri ktorej prekročení zviera už neuniká, ale na jej 
narušiteľa útočí. A preto je hlavná zásada pri stretnutí so šel-
mou, snažiť sa neprekročiť únikovú vzdialenosť. Inak sa môže 
stať, že sa stanete terčom medvedieho útoku.

Neprepadajte panike
Ak ho už zbadáte a nie ste si istý, či aj on zbadal vás, určite sa 

nepustite do behu, aj keď vám tak bude veliť pud sebazáchovy. 
Hravo by vás dobehol a útoku by ste sa iste nevyhli. Radšej 
pomaly ustupujte a cúvajte z jeho dosahu.

Pomôže krik alebo pasivita? 
V situácii, keď ide naozaj o život, je veľmi ťažké zachovať 

pokoj a rozvahu. No pri priamom kontakte s medveďom vám 
práve takýto postoj môže zachrániť život. Ak vás už zaregistro-
val, krik a aktívna obrana bez akejkoľvek účinnej zbrane vám 
pravdepodobne nepomôže. Toto zviera má niekoľkonásobnú 
fyzickú prevahu, ktorú vám v prípade vašej agresie oplatí rov-
nakým spôsobom, no s oveľa väčšou razanciou. Aby sa kontakt 
zoči-voči medveďovi pre vás neskončil fatálne, radšej si nehyb-
ne ľahnite tvárou k zemi a hrajte mŕtveho. V žiadnom prípade 
nerobte prudké pohyby a pokúste sa ochrániť si hlavu a krk. Ak 
nie je medveď vyložene agresívny a presvedčí sa, že pre neho 
nie ste hrozbou, obvykle sa po chvíli vzdiali. Samozrejme, ani 
táto rada nemusí platiť univerzálne a vždy sa môžu vyskytnúť 
jedince tohto druhu, ktorých správanie je iné ako u väčšiny z 
nich. Osobitnú skupinu predstavujú „kontajnerové medvede“, 
ktoré si zvykli na prítomnosť ľudí a stratili svoju plachosť, hľa-
dajú v blízkosti človeka v prvom rade potravu. Ak takýto med-
veď vnikne do vášho obydlia, vtedy vám nezostáva nič iné len 

bojovať o svoj život všetkými dostupnými prostriedkami.

Ako včas rozpoznať správanie šelmy? 
Je veľmi dôležité vycítiť, kedy svojím správaním medveď de-

monštruje obranný postoj alebo je inak motivovaný. Práve od 
toho sa odvíja, aký postoj je adekvátne z vašej strany zaujať a 
ako zareagovať. Určite však platí, že čím ďalej bude medveď od 
vás, keď vás zaregistruje, tým menej hrozí jeho útočná reakcia 
z dôvodu obrany svojho teritória, mláďat alebo z iných pohnú-
tok.

Medveď sa približuje
Samozrejme v niektorých prípadoch nastáva situácia, kedy 

sa medveď nebezpečne približuje k človeku. Vtedy sa treba 
vyvarovať priamemu pohľadu do jeho očí. To vo všeobecnosti 
šelmy neznášajú a pôsobí to ako výzva k útoku. 

Medvedica a mláďatá
Je všeobecne známe, že práve tieto strety bývajú najne-

bezpečnejšie. Medvedica si obetavo chráni svoje potomstvo 
a je pritom oveľa viac agresívna, ako samotný samec. Zdravú 
medvedicu v reprodukčnom veku stretneme v prírode vždy 
v sprievode jej mláďat, takže treba byť pri pohybe prírodou 
pripravený aj na túto alternatívu. Vyhýbame sa najmä polohe 
medzi medvedicou na jednej strane a jej mláďatami na strane 
druhej.

Pochopiteľne, nikto nedokáže predpokladať, ako bude rea-
govať v kritickej situácii a nie vždy dokáže zareagovať podľa 
uvedených rád. Je preto najdôležitejšie stretu s medveďom sa 
radšej vyhýbať a nepodceňovať informácie o ich výskyte v kon-
krétnych lokalitách.

z podkladov z internetu spracovala O. Kleinová

Inzerát
Predám 2-izbovy byt, 63m², Brez-
no, Malinovského 1108, krásne 
zrekonštruovaný, čiastočne zaria-
dený – 85 000 €. Dohoda možná. 
Kontakt 0948 012 656.

Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami
Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami (29. apríla) si pripomíname od 
roku 2009 a je zastrešený Európskou platformou pre starších ľudí (AGE). Posolstvom je 
podporovať medzigeneračnú solidaritu, rozvíjať porozumenie medzi mladými a staršími 
ľuďmi prostredníctvom vzájomných stretnutí a výmeny skúseností a zručností. Štátne or-
gány by mali vypracovať komplexnú, spravodlivú a trvalo udržateľnú politiku, podporujú-
cu všetky generácie, ktorá by riešila zásadné ekonomické a sociálne problémy.

Foto: Peter Ďuriš

Smútočný oznam

Spomienky

Poďakovania
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MŠK Žilina – FK Železiar-
ne Podbrezová 1:1 (1:0)
Penaltový rozstrel 6:5

Góly: 26. Iľko – 87. Breznanik.
Dňa 7. apríla sme na neutrálnom 

ihrisku v Topoľčanoch nastúpili na 
zápas osemfinále Slovnaft Cup-u 
proti Žiline. V 22. minúte 
prišla prvá vážnejšia šan-
ca stretnutia. Z diaľky sa 
do lopty oprel Špyrka 
a jeho strela skončila 
až na brvne Belkovej 
brány. V 26. minúte 
otvorili skóre stret-
nutia Žilinčania, keď 
chybu nášho brankára 
Reháka potrestal Iľko – 1:0. 
V 35. minúte sa ocitol vo vnútri po-
kutového územia v dobrej pozícií 
Grendel, jeho strele však chýbala 
presnosť. O minútu neskôr spálil 
vynikajúcu šancu Gerebenits, keď 
jeho strelu do protipohybu výbor-
ne zneškodnil žilinský brankár Bel-
ko. Po prvom polčase sme tak so 
Žilinou prehrávali 0:1.

Aj druhý polčas sme začali aktív-
ne. V 52. minúte to skúšal z hra-
nice šestnástky Ďatko, jeho strela 
však mierila len do stredu brány. V 
69. minúte pohrozili  po rohovom 
kope Žilinčania, no Rehák bol po-
zorný a so strelou do stredu brány 
nemal najmenšie problémy. V 87. 
minúte sme sa konečne dočkali 
gólu, keď sa k odrazenej lopte do-
stal striedajúci Breznanik a ľavač-
kou nechytaľne vyrovnal. Do kon-
ca stretnutia sa už nič podstatné 
neudialo, a tak o postupujúcom 
musel rozhodnúť až penaltový roz-
strel. V ňom až deväťkrát dokáza-
li brankári vychytať penaltových 
exekútorov, no bohužiaľ pre nás v 
desiatej sérii rozstrelu nepremenil 

pokutový kop Urgela. Naši chlapci 
tak po vynikajúcom výkone skon-
čili s tohtoročnou edíciou Slovnaft 
Cup-u.
Mikuláš Radványi, tréner Pod-
brezovej: „Odohrali sme výborný 
zápas. Myslím si, že sme boli celý 
zápas lepším mužstvom. V prvom 
polčase súper otvoril skóre, no my 
sme si vypracovali v prvom, ale aj 

v druhom polčase dostatok 
šancí. Podarilo sa nám 

vyrovnať a mužstvo 
ukázalo veľký charak-
ter. Penaltový rozstrel 
je vždy veľká lotéria. 
Mali sme tam dvakrát 
šancu rozhodnúť, no 

nepodarilo sa nám to. 
Máme mladé mužstvo a 

aj takéto momenty potrebu-
jú hráči zažiť. Samozrejme, chceli 
sme postúpiť, no dnes mal viac 
šťastia súper. Na mojich hráčov 
som však za dnešný výkon veľmi 
hrdý.“
MŠK Žilina: Belko – Rusnák, Mina-
rik (72. Kopas), Nemčík, Javorček 
– Slebodník (72. Fazlagič), Myslo-
vič, Bichakhchyan (62. Bernat) – 
Goljan (62. Ďuriš), Jibril, Iľko (80. 
Sluka).
FK Železiarne Podbrezová: Re-
hák – Kováčik (46. Chvátal), Bartoš 
(82. Urgela), Pajer, Barbora (72. 
Breznanik) – Špyrka (46. Ďatko), 
Bakaľa, Grendel (72. Paraj), Grešák 
– Skiba, Gerebenits.

FK Železiarne Podbrezo-
vá – FK Poprad 4:0 (3:0)

Góly: 16., 41. a 48. Pavúk, 27. Ku-
koľ.

Len tri dni po osemfinále Slov-
naft Cup-u sme v 24. kole nastúpili 
doma proti Popradu. V 11. minúte 
našiel Erik Grendel centrom Gre-
šáka, no ten nemieril presne. V 

16. minúte otvorili naši futbalisti 
skóre stretnutia, keď presný center 
Kováčika zužitkoval Pavúk – 1:0. V 
20. minúte sme už mohli vyhrávať 
o dva góly, no z hranice šestnástky 
mieril ponad hosťujúcu bránu Ko-
váčik. O minútu neskôr sa po roho-
vom kope dostal k odrazenej lopte 
Kukoľ, no jeho pokus bol nepresný. 
V 27. minúte predviedol výbornú 
individuálnu akciu Kukoľ a poslal 
naše mužstvo už do dvojgólového 
vedenia. V 36. minúte prišla naša 
ďalšia veľká šanca, Galčík však vo 
výbornej pozícii mieril vedľa Po-
horyliakovej brány. V 40. minúte 
to opäť skúšal aktívny Galčík, jeho 
strele však chýbala razancia. O 
minútu neskôr pridali naši chlapci 
tretí gól, keď si center Pavúka zrazil 
do vlastnej siete hosťujúci brankár. 
V 44. minúte sme sa mohli radovať 
opäť, Pavúkova strela však ope-
čiatkovala brvno hosťujúcej brány. 
Prvý polčas tak zvládli naši futba-
listi veľmi dobre a do šatne sme 
odchádzali s trojgólovým vedením. 

Úvod druhého polčasu nám vy-
šiel výborne, keď bol na konci kom-
binačnej akcie Daniel Pavúk – 4:0. 
V 62. minúte mohol zvýšiť už na 
5:0 striedajúci Skiba, no jeho po-
kus výborne zlikvidoval popradský 
brankár. Vzápätí sa vo veľmi dobrej 
príležitosti ocitol Kováčik, ktorý na-
šiel ešte Galčíka a jeho gólovú stre-
lu zblokovala domáca obrana na 
roh. V 69. minúte sa ocitol v ďalšej 
šanci výborne hrajúci Kováčik, jeho 
strelu ale brankár hostí opäť vyra-
zil na roh. Z následného rohového 
kopu sa lopta odrazila ku Kováčiko-
vi a jeho strele chýbali centimetre. 
V 82. minúte to z diaľky vyskúšal 
striedajúci Breznanik, no jeho stre-
lu kryl hosťujúci brankár. O dve 
minúty neskôr prišla prvá šanca 
hostí, keď Dominik Maliňák obišiel 
Ludhu, no v ťažkej pozícii nedoká-
zal loptu usmerniť do brány. Do 
konca stretnutia sa už nič vážnejšie 
neudialo, s Popradom sme sa tak 
rozišli po jednoznačnom víťazstve 
4:0.
Mikuláš Radványi, tréner Podbre-
zovej: „Celý zápas sme boli lepším 
a dominantnejším mužstvom. Stre-
lili sme štyri góly a veľa ďalších 
šancí sa nám nepodarilo využiť. 
Tento zápas sme chceli pohodlne 
zvládnuť, čo sa nám aj podarilo. 
Hra spĺňala požadované kritéria, 
mrzieť nás môžu nevyužité šance.“
FK Železiarne Podbrezová: Ludha 
– Kováčik, Godál (75. Gerebenits), 
Pajer, Grešák (75. Breznanik) – Ku-
koľ (58. Chvátal), Bakaľa, Pajer, 
Grendel (58. Špyrka), Galčík – Pa-
vúk (58. Skiba).
FK Poprad: Pohoryliak – Maliňák, 
Kuc (46. Rokyta), Šarišský, Kočik – 
Jurčišin (46. Vasiľ), Maliňák, Slivka 
(75. Rumanský) – Arthur (75. Kat-
hon), Kuba, Zummer (46. Nagy).

MFK Tatran Liptovský Mi-
kuláš – FK Železiarne Pod-

brezová 1:1 (0:1)

Góly: 88. Laura – 28. Galčík.
Týždeň po zápase s Popradom 

náš čakalo dôležité stretnutie 
proti Liptovskému Mikulášu. Do 
šlágra 25. kola druhej futbalo-
vej ligy vstúpili aktívnejšie naši 
chlapci. Hneď v úvodnej minúte 
vyskúšal pozornosť domáceho 
brankára Chvátal, jeho strele však 
chýbala razancia. Vzápätí sa vo 
veľmi dobrej šanci ocitol Galčík, 
no nemieril presne. V 9. minúte 

to opäť vyskúšal Galčík, tentokrát 
už mieril presne, no s jeho stre-
lou nemal domáci brankár veľa 
práce. V 17. minúte to do tretice 
skúšal Galčík, proti bol však opäť 
Luksch. V 24. minúte sme boli 
blízko k prvému gólu, keď strela 
Grendela opečiatkovala brvno 
Lukschovej brány. V 29. minúte 
to už konečne vyšlo nášmu naj-
lepšiemu strelcovi Galčíkovi, keď 
sa postavil k realizácii priameho 
kopu a krásnou strelou poslal 
naše mužstvo do vedenia – 0:1. V 
prvom polčase sa už nič vážnejšie 
neudialo, do šatne sme tak šli s 
jednogólovým náskokom.

Do druhého polčasu vstúpili ak-
tívnejšie domáci futbalisti. V 56. 
minúte to skúšali hráči Liptovské-
ho Mikuláša spoza pokutového 
územia, no domáci hráč mieril vy-
soko nad našu bránu. V 60. minúte 
sa do pokutového územia predral 
domáci kapitán Bartoš, prihráv-
kou našiel Lauru, no naša obrana 
si dokázala s jeho strelou poradiť. 
V 65. minúte sme prvýkrát vážnej-
šie pohrozili v druhom polčase aj 
my, keď to z uhla vyskúšal Chvátal, 
ale Luksch jeho pokus vyrazil na 
roh. V 80. minúte, po druhej žltej 

a následne červenej karte, skončil 
v zápase náš obranca Kukoľ. Zápas 
sme tak dohrávali v početnej ne-
výhode. V 88. minúte sa podarilo 
domácim vyrovnať, keď sa z vnútra 
pokutového územia presadil hla-
vou Laura – 1:1. Domáci futbalisti 
tak využili výhodu o jedného hráča 
a v závere dokázali vyrovnať. Naši 
chlapci si tak v šlágri 25. kola pri-
písali na svoje konto bod za remízu 
1:1.
Mikuláš Radványi, tréner Podbre-
zovej: „Z našej strany bol prvý pol-
čas veľmi dobrý. Nastrelili sme brv-
no, neskôr sa nám podarilo streliť 
gól a za celý prvý polčas sme sú-
pera do ničoho nepustili. Naopak, 
my sme si vypracovali ďalších pár 
šanci.  V druhom polčase však sú-
per zlepšil svoj výkon a v závere 
stretnutia dokázal vyrovnať.“
MFK Tatran Liptovský Mikuláš: 
Luksch – Krčík, Kotora, Václavík 
(46. Staš), Krčík – Bartoš, Kim (46. 
Laura), Gerát – Kačerík, Andrič, 
Voško.
FK Železiarne Podbrezová: Ludha 
– Kováčik, Pajer, Godál, Kukoľ – Ba-
kaľa, Grendel (86. Špyrka), Paraj 
– Galčík (70. Grešák), Pavúk (60. 
Skiba), Chvátal.

V lige víťazstvo nad Popradom a remíza s Liptovským Mikulášom
Po penaltovej dráme sme skončili v osemfinále Slovnaft Cup-u

V termíne od 25. do 29. apríla 
(prvá časť) a 28. apríla do 2. mája 
(druhá časť) sa v Šamoríne usku-
toční kontrolný zraz mládežníc-
kych reprezentačných výberov, 
kde sa stretnú slovenské futba-
lové reprezentácie do 15, 16 a 
17 rokov. Mládežnícki tréneri no-
minovali v uvedených troch ka-
tegóriách, na prvú a druhú časť 
kontrolného zrazu, spolu 72 fut-
balistov. FK Železiarne Podbrezo-
vá bude mať na zraze hneď troj-

násobné zastúpenie. 
V kategórii U17 nás budú repre-

zentovať brankár Marcus Adamec 
a stredopoliar Samuel Šuľák. V naj-
mladšej kategórií U15 bude farby 
nášho klubu hájiť brankár Patrik 
Lučaník. Náhradníkom vo výbe-
re do 17 rokov bude stredopoliar 
Martin Lupták.

Pre našich mladých futbalistov je 
to určite veľká motivácia do ďalšej 
práce v ich rozbehnutých karié-
rach. Chalanom gratulujeme k no-
mináciám a želáme im v reprezen-
tačnom drese veľa úspechov.

Mladí železiari v nomináciách 
reprezentačných výberov

Domáci zápas s Popradom objektívom A. Nociarovej

Daniel Pavúk sa na víťazstve nad Popradom podieľal tromi gólmi. Foto: A. Nociarová

z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

Ján Straka

Do ideálnej zostavy 24. kola sa vďaka svojim výkonom dostali obranca Peter Kováčik a 
útočník Daniel Pavúk.  Zdroj: zpfutbal.sk


