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Z obsahu čísla
vyberáme:

Otvárame novú rubriku

Ako COVID-19 ovplyvnil jubi-
lejný rok života v našej spoloč-
nos  ? To sa dozviete v našej 
novej rubrike, v ktorej oslo-
vujeme členov stredného ma-
nažmentu, ktorí boli poverení 
mimoriadnymi úlohami vyplý-
vajúcimi z realizácie prijatých 
pandemických opatrení. Na 
úvod sme oslovili Ing. Jozefa 
Turisa, vedúceho odboru ria-
denia a zabezpečovania kvality. 

Zmeny v sklade 
polotovarov

Dňa 20. apríla 2020 začali búra-
cie práce na starej budove skla-
du polotovarov v areáli starého 
závodu. 

Ilustračné foto: P. Halmos

Editoriál
V uplynulých mesiacoch sme na 
vlastnej koži pocí  li, aké sú naše 
životy krehké a viac sme si uvedo-
mili silu rodiny. Je tu máj, lásky čas. 
Zaľúbenci si ju mohli na prvého 
mája prejaviť tradičným bozkom 
pod rozkvitnutou čerešňou. Nie je 
to však len o láske dvoch mladých 
ľudí. Druhá májová nedeľa je príle-
žitosťou, aby sme prejavili úctu a 
vzdali hold svojej matke. Je to ona, 
čo udržuje rodinné hniezdo. Niet 
vrúcnejšieho citu, ako vie prejaviť 
mama v úprimnej túžbe pomôcť 
všetkým a zachovať rodinnú po-
hodu. Trápenie zostane vždy jej ta-
jomstvom, pre ňu je dôležité, aby 
fungovala rodina. V detstve sme 
nachádzali u nej podporu a lásku. 
Postupne sa v našich srdciach vy-
tvorilo miesto aj pre inú lásku, ale 
tá materinská zostáva. Návraty do 
rodičovského hniezda nám dávajú 
silu zachovať si vnútornú vyrov-
nanosť, vnímame vrásky na milej 
tvári a v očiach záblesk lásky a než-
nos  . Je to prirodzené, k milovanej 
mame sa vždy radi vraciame, pook-
rejeme a odpočinieme si.

O. Kleinová

čítajte na strane 3
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O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Prínos kogeneračnej jednotky 
je v našej spoločnosti nesporný

Teplo a elektrickú energiu kombinovane vyrábame už dvadsať rokov

Kogeneračná jednotka, známa aj 
pod pojmom paroplynové zaria-
denie, nahradila zastaranú techno-
lógiu výroby elektrickej energie a 
pary v energe  ke, stredisku kotol-
ňa v novom závode, v roku 2001. 
Naša spoločnosť sa tak stala prvou 
hutníckou fabrikou na Slovensku, 
ktorá disponovala zariadením, 
ktoré malo slúžiť na výrobu elek-
trickej energie zo zemného plynu 
a ako vedľajší produkt malo vyrá-
bať prehriatu paru. Kombinovaná 
výroba tepla a elektrickej energie 
bola obrovským prínosom a kro-
kom vpred. Pri príležitos   jubilea 

sme požiadali o rozhovor Ing. Joze-
fa Hiľovského, vedúceho strediska 
energe  ky NZ: 

Pán inžinier, od okamihu spuste-
nia kogeneračnej jednotky do pre-
vádzky uplynulo už neuveriteľných 
dvadsať rokov. Ako hodno  te jej 
prínos z dnešného pohľadu?
- Musím vás upozorniť, že konšta-
tovanie, že výroba prehriatej pary 
je vedľajší produkt, je nesprávne. 
Prevádzka kogeneračnej jednot-
ky by bola len pri výrobe elektriny 
neefek  vna. Rozhodnu  e o vybu-
dovaní kogeneračnej jednotky, ako 
náhrady zastaralých klasických par-
ných kotlov,  vychádzalo z predpo-
kladu maximálneho využi  a vyro-

benej elektrickej energie  a tepla v 
našej spoločnos  , čím sa ponúkali 
zaujímavé úspory pre-
dovšetkým v nákupe 
elektrickej energie. 
Cena vyrábanej elek-
trickej energie je niž-
šia ako cena nakupo-
vanej. 

Efek  vnosť takého-
to zdroja elektriny a 
tepla je iba v prípade 
celoročnej spotreby 
oboch energií. V pr-
vých rokoch prevádz-
ky sme nevedeli spot-
rebovať v našej spoločnos   všetko 
vyrábané teplo v letných mesia-
coch, čo nám zhoršovalo energe  c-

kú bilanciu kogeneračnej jednotky. 
Určitým míľnikom v prevádzke ko-

generačnej jednotky 
bol rok 2010. Odvtedy 
je teplo vyrobené v 
kogenerácii využíva-
né v plnom objeme aj 
v letných mesiacoch 
prevádzkovaním zaria-
denia, ktoré prebytoč-
né teplo zužitkováva aj 
na výrobu elektrickej 
energie. Takouto pre-
vádzkou kogeneračnej 
jednotky sú splnené 
podmienky, vyplývajú-

ce z príslušnej legisla  vy, aby ko-

čítajte na strane 2

Naša anketa

Nedávno sme vás v Podbre-
zovane informovali o novinke, 
ktorou bola inštalácia troch au-
tomatov na výdaj chladených 
jedál, balíčkov a bagiet. Jeden 
automat je k dispozícii v novom 
závode a dva v areáli starého zá-
vodu. Sor  ment balených jedál 
a balíčkov, ponúkaných v auto-
matoch, môže každý zamestna-
nec nakupovať pomocou karty 
zamestnanca, v cene dotovanej 
stravy.

S Ing. Miriam Pindiako-
vou, riaditeľkou SSŠ ŽP

Vydanie rozhodnu  a o zrušení 
maturitných skúšok bolo, podľa 
môjho názoru, príliš predčasné 
a unáhlené. Určite sa so mnou 
stotožní väčšina riaditeľov, pre-
dovšetkým stredných odbor-
ných škôl. So zrušením externej 
čas   a písomnej formy internej 
čas   som však súhlasila, pre-
tože by to bolo v porovnaní s 
minulým školským rokom voči 
žiakom nespravodlivé. 
SSŠ ŽP čítajte na strane 5

Z histórie 
našich železiarní

Plynulé odlievanie ocele je 
vysoko produk  vnym postu-
pom hutníctva železa, ktorého 
začiatky sa za bývalého Čes-
koslovenska viažu na podbre-
zovské železiarne. Začiatkom 
roku 1955 predložili železiarne 
nadriadeným orgánom štúdiu 
rozvoja, v ktorej navrhovali, 
okrem iných krokov, vybudovať 
v oceliarni zariadenie pre ply-
nulé odlievanie ocele.

čítajte na strane 3Železiarne Podbrezová

Železiarne Podbrezová

Ani tri góly nám 
nestačili na víťazstvo

Dňa 21. apríla sme v Trebišove 
nastúpili na dohrávku 22. kola. 
Našich futbalistov čakalo nároč-
né stretnu  e, nakoľko Trebišov-
čania prehrali v aktuálnej sezó-
ne na domácej pôde len jediný 
zápas. Železiari chceli túto šta-
 s  ku rozhodne zmeniť. Prvý 

polčas nám však vôbec nevyšiel 
podľa predstáv.

čítajte na strane 8FK ŽP

pokračovanie na strane 3

Nová úpravárenská linka v prevádzkarni ťaháreň rúr 
Ing. Tomáš Škantár + foto
odbor technického a inves  čného rozvoja

V prevádzkarni ťaháreň rúr – diel-
ňa 2 pokračuje budovanie novej 
úpravárenskej linky na spracova-

nie dlhých rúr do 20 metrov. Prvá 
etapa je už nainštalovaná a bola 
odovzdaná do užívania v marci. V 
týchto dňoch dodávateľ realizuje 
montáž druhej etapy. 

Celkove prejde realizácia uvede-

ného inves  čného projektu štyrmi 
etapami. Ukončenie tretej etapy je 
naplánované na koniec júla, záve-
rečná štvrtá etapa by mala byť, pod-
ľa plánu, dokončená v septembri 
aktuálneho roka. 

Inves  cia bude jedinečná hlavne 
svojím výrobným rozsahom a veľ-
kosťou linky. Ide o doposiaľ najväč-
šiu úpravárenskú linku v ťahárni rúr, 
kde bude možné spracovávať rúry 
od 6 metrov až po dlhé výmenníko-
vé rúry s dĺžkou 20 metrov. Do linky 
budú zabudované aj niektoré čas   
súčasných výrobných zariadení z ťa-
hárne rúr – dielňa 2. Konkrétne ide 
o rovnaco-deliacu linku RDL č.216 a 
kontrolnú linku č. 7. 

Vybudovaním tejto linky sa zjed-
nodušia manipulácie a materiálové 
toky v ťahárni rúr – dielňa 2 a zlúčia 
sa úpravárenské operácie výrob-
ného sor  mentu linky do jedného, 
automa  zovaného pracoviska. V 
súčasnom stave je nutné rúry spra-
covávať na viacerých výrobných za-
riadeniach v hale. 

Ďalším prínosom bude aj vytvo-
renie nových skladových priestorov 
pre rozpracovanú alebo hotovú vý-
robu v mieste výrobných zariadení, 
ktoré sa po čiastočnom zabudovaní 
do linky zrušia. 

Železiarne Podbrezová
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Nedávno sme vás v Podbrezova-
ne informovali o novinke, ktorou 
bola inštalácia troch automatov 
na výdaj chladených jedál, balíč-
kov a bagiet. Jeden automat je k 
dispozícii v novom závode a dva v 
areáli starého závodu. Sor  ment 
balených jedál a balíčkov, ponú-
kaných v automatoch, môže každý 
zamestnanec nakupovať pomo-
cou karty zamestnanca, v cene 
dotovanej stravy. Širší sor  ment 
stravníci nájdu v ponuke kan  ny, 
a preto sme sa pýtali našich spolu-

pracovníkov, či využívajú možnosť 
zakúpiť si náhradný sor  ment z 
ponuky ŽP Gastroservisu, ak sa im 
na konci mesiaca „zvýšia kredity“, 
resp. ak odpracovali viac dní, ako 
zrealizovali objednávok na doto-
vanú stravu. 

Jozef SCHÖN, oceliareň
- Viem o tejto možnos  , ale vy-

užívam ju väčšinou len na pečivo-
vý balíček. Samozrejme, iba v tom 
prípade, ak si kredity nevyčerpám 
na obedy. Sledujem si to počas me-
siaca a ak mám niečo na jeho konci 
zvýšené, vyberiem si balíček.

Kevin MIČUNEK, doprava
- Áno, viem o tom, ale za  aľ som 

túto možnosť nevyužil, keďže cho-
dím na obedy pravidelne a na kon-
ci mesiaca to mám vždy vyčerpané.  

Tomáš HASON, doprava
- Som na tom podobne ako ko-

lega, väčšinou si vyberiem počas 
mesiaca všetky stravy, na ktoré 
mám nárok podľa odpracovaných 
dní. Keď mi niečo na konci mesiaca 
vyjde, tak si zoberiem balíček. Pre-
ferujem nápojový alebo pečivový.

Anna SOJAKOVÁ, odbor propagá-
cie

T. Kubej
Foto: I. Kardhordová

Využívate na konci mesiaca voľné kredity z obedov?
naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*

- Áno, viem o tom a väčšinou si 
beriem mliečny alebo ovocný ba-
líček. Niekedy to prestriedam a 
zoberiem si aj pečivový. Striedam 
balenú stravu a balíčky. Zvyknem 
si to občas kontrolovať, hlavne na 
konci mesiaca, aby som si nezobra-
la niečo viac, ako môžem.

Mgr. Henrieta ADAMČÁKOVÁ, 
oceliareň

- Patrím do tej skupiny ľudí, ktorí 
si na konci mesiaca rátajú „odje-
dené obedy“. A ak nezabudnem a 
mám niečo zvýšené, rada využijem 
možnosť zobrať si balíček. Dnes to 
bol len jeden pivový, pretože ná-

A. SOJAKOVÁJ. SCHÖN T. HASONK. MIČUNEK H. ADAMČÁKOVÁ D. BÚDA

pojový sa už minul. Pri pečivovom 
balíčku by som už rada prijala po 
toľkom čase obmenu produktov 
a pravdupovediac trvanlivý či ins-
tantný balíček mi prídu nezaujíma-
vé.

Dušan BÚDA, oceliareň
- Počul som o tom, ale nevyuží-

vam to, skôr kolegovia. Ja som si 
nezobral ešte nič. Chodím pravi-
delne na obed a tým pádom na 
konci mesiaca nemám nič zvýšené.

Zamestnávateľ je zo zákona po-
vinný zamestnancom poskytnúť 
teplé jedlo vrátane vhodného ná-
poja. Túto povinnosť Železiarne 
Podbrezová a.s. zabezpečujú cez 
svoju dcérsku spoločnosť ŽP- Gat-
roservis, s.r.o., ktorá denne po-
núka na výber šesť teplých jedál 
alebo chladený variant obeda z 
dennej ponuky, prípadne bagetu, 
mliečny alebo ovocný balíček. Po-
platok zamestnanca činí 90 cen-
tov, pričom zvyšok, z hodnoty jed-
la, dopláca zamestnávateľ. Každý 
zamestnanec má nárok na jednu 
dotovanú stravu, ak odpracuje 
minimálne 4,5 hodiny v daný ka-
lendárny deň. No málokto vie, že 
ponuka „gastra“ je pestrejšia a ak 
aj nenavš  vite v odpracovaný deň 
kan  nu a nevyužijete tak možnosť 
dotovanej stravy, máte na výber z 
viacerých variant. O podrobnos-
 ach sme sa porozprávali s riadi-

teľom ŽP Gastroservis s.r.o. Joze-
fom Krellom.

Každý zamestnanec má za odpra-
covanú zmenu nárok na dotované 
jedlo alebo spomínaný balíček. Čo 
ešte môžu zamestnanci využiť v 
hodnote 90 centov? 

- Zamestnanci môžu celý mesiac 
odoberať všetko čo je v ponuke 
stravovacieho systému, vrátane 
mrazených jedál, a to do limitu od-
pracovaných dní. V závere mesiaca 
môžu využiť aj nákup elektronic-
kého žetóna, ktorý má platnosť tri 
mesiace.

Mnohí zo zamestnancov ešte ne-
počuli o tzv. elektronickom žetó-
ne. Môžete im vysvetliť jeho pod-
statu? 

- Elektronický žetón znamená, 
že nevyčerpané, resp. neodobra-
té jedlá môže stravník zakúpením 
žetónu presunúť do nasledujúcich 
troch mesiacov. Musím upozorniť, 
že na elektronický žetón nie je 
možné nič objednať! Stravník naň 
môže odoberať len z ponuky na 
„VOĽNO“ (denná ponuka „jedla na 
tanier“ 1 alebo 2, balená a mraze-
ná strava, prípadne trvanlivý balí-

ček). Elektronický žetón si stravníci 
môžu zakúpiť pri pokladni, kde im 
poskytnú viac informácií.  

Ku koncu kalendárneho mesiaca 
vidieť z kan  n vychádzať viace-
rých zamestnancov s balíčkami v 
rukách. Ide najmä o stravníkov, 
ktorí si nevyčerpali „kredity“ v 
danom mesiaci, čo potvrdil aj náš 
krátky anketový prieskum. Aké 
balíčky idú najviac na odbyt? 

- Balíčky zložené z trvanlivých 
produktov ponúkame od júla 2017 
a najväčšiemu záujmu sa tešia ná-
pojové, pečivové a pivové balíčky. 
Pripomínam všetkým zákazníkom 
našej spoločnos  , že všetko čo si 
zákazníci odoberú, naša spoloč-
nosť len eviduje. Zrážka za nákup 
v bufetoch, odber jedál, balíčkov 
v jedálňach a automatoch je re-
alizovaná zamestnávateľom, kto-
rý kontroluje – porovnáva počet 
odobraných jedál a odpracovaných 
pracovných dní.

Mnohí zamestnanci využívajú aj 
nákup v bufete, ktorý je súčasťou 
kan  ny. Aký sor  ment v bufete 
ponúkate?

- V bufetoch predávame základ-
ný sor  ment: nápoje, pečivo, cuk-
rovinky, údeniny, syry, hygienické 
potreby a pod. Okrem spotrebné-
ho sor  mentu ponúkame niektoré 
mrazené polotovary obaľované v 
trojobale ako napríklad ryby, syr, 
plnené zemiakové knedličky alebo 
morské ryby. Zamestnanci môžu 
kupovať z limitu na nákup alebo 
môžu zvoliť platbu v hotovos  .

Obsahuje sor  ment ponuky ŽP 
Gastroservisu ešte nejaký tovar, 
ktorý sme nespomenuli? 

- Novinkou je inštalácia automa-
tov na chladené jedlá a trvanlivé 
balíčky. Automat vydáva jedlá na 
zamestnaneckú kartu a odber je 
rovnocenný s odberom v jedálni a 
započítava sa do dotovaných jedál. 

Sor  ment ŽP Gastroservis s.r.o. nájdete aj v troch nových automatoch, inštalovaných v 
starom a novom závode. Automaty disponujú časovým zariadením, a tak môžu zamest-
nanci ich sor  ment odoberať  24 hodín denne a na poslednú chvíľu využiť zvyšné kredity 
pred ukončením kalendárneho mesiaca.  Foto: I. Kardhordová

M. Jančovič
noviny@zelpo.sk

Automaty evidujú čas odberu jed-
la, balíčka alebo bagety presne na 
čas, takže odber jedla v posledný 
kalendárny deň po 24.00 hodine 
je započítaný do nového mesia-
ca. Ponúkame aj výrobky ako osie 
hniezda, štrúdle, obložené chlebí-
ky, škvarkovníky a jedlá na súkrom-
né oslavy, ktoré si stravníci musia 

vziať mimo priestorov ŽP Gastro-
servis. Na záver spomeniem ešte 
ponuku známych Bra  slavských 
rožkov, ktorých názov sme museli 
zmeniť na Podbrezovské gastrorož-
teky. Pripomínam však, že podľa 
pôvodnej receptúry sa tento výro-
bok nesmie mraziť.

Nevyčerpaný limit na obedy si môžu stravníci preniesť do 
ďalšieho obdobia prostredníctvom elektronického žetónu

Známe Bra  slavské rožky zmenili názov na Podbrezovské gastrorožteky
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Teplo a elektrickú energiu kombinovane vyrábame už dvadsať rokov

Prínos kogeneračnej jednotky 
je v našej spoločnosti nesporný

Pohľad na spaľovaciu turbínu kogeneračnej jednotky s otvorenými dverami turbosetu, v pozadí spalinový kotol 
kogeneračnej jednotky.                Foto: A. Nociarová

generačná jednotka bola zaradená 
medzi vysokoúčinnú kogeneráciu. 
Z takejto kategorizácie vyplývajú 
pre našu spoločnosť, v zmysle prí-
slušnej legisla  vy, mnohé ekono-
mické prínosy pri prevádzkovaní 
kogeneračnej jednotky.

Palivo a energia sú významnou 
zložkou nákladov, v dôsledku čoho 
ras  e význam zdrojov energie s čo 
najnižšími nákladmi a s čo najniž-
ším vplyvom na životné prostredie. 
Najmä z týchto dôvodov je prínos 
kogeneračnej jednotky v našej 
spoločnos   nesporný.

Za to obdobie sa na nej iste usku-
točnili aj nejaké inovácie, prípad-
ne opravy. Môžete nám priblížiť 
 e náročnejšie?

- V zásade môžeme povedať, že 
každé štyri roky po ubehnu   pred-
písaných prevádzkových hodín,  
prebieha náročný servisný zásah na 
spaľovacej turbíne kogeneračnej 
jednotky, kedy dochádza k výme-
ne starej opotrebovanej  turbíny 
a redukčnej prevodovky za novú. 
Medzi najväčšie inovácie môžeme 

považovať výmenu riadiaceho sys-
tému spaľovacej turbíny. Vtedy bol 
pôvodný riadiaci systém založený 
na báze SIMATIC S5, vymenený za 
modernejší SIMATIC S7. Táto ino-
vácia prebehla 
v roku 2013, 
počas tretej vý-
meny turbíny.

Práce väčšie-
ho rozsahu z 
hľadiska časo-
vej a organizač-
nej náročnos   
sa týkali viac 
s p a l i n o v é h o 
kotla kogene-
račnej jednot-
ky. V roku 2016 
bol vymenený 
rúrkový zväzok 
kotla – ekono-
mizér kotla. V 
roku 2020 bola 
vykonaná do-
teraz najväčšia 
oprava spali-
nového kotla. 
Počas osem-
nás  ch dní ex-
terná fi rma vy-

Zo sveta ocele
Zdroj: Oceľ východu

Cieľom najväčšej japonskej oce-
liarne Nippon Steel je vyvinúť 
elektrickú oblúkovú pec a v na-
sledujúcich rokoch rozšíriť pou-
žívanie vodíka pri výrobe ocele.

Spoločnosť Nippon Steel pred-
stavila plán, ktorý sa zaoberá vý-
zvou dekarbonizácie pri výrobe 
ocele prostredníctvom presadzo-
vania rôznych technologických 
inovácií vrátane zachytávania, 
využívania a skladovania uhlíka. 
Spoločnosť plánuje znížiť svoje 
emisie oxidu uhličitého o 30 per-
cent – na 70 miliónov ton do roku 
2030, v porovnaní s rokom 2013.

Plán zahŕňa aj návrhy na rozvoj 
rozsiahlej elektrickej oblúkovej 
pece, ktorá bude uvedená do 
komerčného používania do roku 
2030, pričom spoločnosť Nippon 
Steel uvažuje, že elektrická oblú-
ková pec by mohla nahradiť časť 
kapacity vysokej pece. Firma zva-
žuje kombináciu použi  a šrotu a 
priamej redukcie železa ako suro-
vinu pre elektrickú oblúkovú pec, 
ktorá bude poháňaná bezuhlíko-
vou elektrickou energiou na zní-
ženie emisií oxidu uhličitého.

Spoločnosť Nippon Steel tak-
 ež plánuje urýchliť vývoj proce-

su priamej redukcie vodíka pri vý-
robe ocele na komerčné využi  e 
do roku 2050.

dokončenie zo strany 1 menila kompletný rúrkový zväzok v 
poslednej hornej čas   spalinového 
kotla, tzv. sieťový ohrievač vykuro-
vacej vody.

V najbližších dňoch je pred nami 

opäť, v poradí už piata výmena 
turbíny a prevodovky. Výmenu 
vykonajú zamestnanci fi rmy Solar 
Turbines, za účinnej spolupráci za-
mestnancov energe  ky.

Historický začiatok 
najprogresívnejšej 

technológie odlievania ocele

Plynulé odlievanie ocele je vysoko 
produk  vnym postupom hutníc-
tva železa, ktorého začiatky sa za 
bývalého Československa viažu 
na podbrezovské železiarne. Za-
čiatkom roku 1955 predložili že-
leziarne nadriadeným orgánom 
štúdiu rozvoja, v ktorej navrhovali, 
okrem iných krokov, vybudovať v 
oceliarni zariadenie pre plynulé 
odlievanie ocele, čo znamenalo 
znížiť výrobné náklady a zvýšiť 
kvalitu vsádzky. V tom čase bolo 
vo svete v prevádzke len jedno 
zariadenie plynulého odlievania 
(ZPO) v Kanade. 

Výstavba ZPO bola veľmi náročná, 
bola to  ž v SM oceliarni realizovaná 
za plnej prevádzky pecí a žeriavo-

vej dráhy. Vzhľadom na existujúce 
haly valcovne plechov, bola zvo-
lená koncepcia ver  kálneho ZPO, 
zapusteného do 28 metrov hlbokej 
jamy s pôdorysom 25x25 metrov. 
Pre hĺbenie a betonáž obvodových 
s  en bola vyvinutá špeciálna tech-
nológia, aby nedošlo k deštrukcii 
hál a SM pecí. Plynulé odlievanie 
bolo navrhnuté ako dvojprúdové, s 
ročnou kapacitou 110 000 ton pre 
odlievanie brám a blokov, určených 
pre valcovňu plechov, s možnosťou 
plynule odlievať v štyroch prúdoch 
štvorcových alebo kruhových prie-
rezov. Bolo to prvé zariadenie na 
plynulé odlievanie v ČSSR, ktoré v 
porovnaní s dovtedajšou technoló-
giou lia  a do ingotov umožňovalo 
dosiahnuť značné technicko – hos-
podárske výhody. Spustené bolo v 
máji roku 1961.

Odlievanie ocele z hlavnej panvy do medzipanvy na prvom zariadení plynulého odlieva-
nia ocele. Foto: archív redakcie

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

V priebehu roka ukončili v areáli skladu 
polotovarov dve investičné akcie, ktoré zvýšili 

bezpečnosť a komfort zamestnancov

Novovybudovaná administra  vna budova v prevádzkarni oceliareň objek  vom A. Nociarovej

Bezpečnostné oporné stĺpy pre skladovanie kon  zliatkov. Foto: A. Nociarová

Dňa 20. apríla 2020 začali búra-
cie práce na starej budove skladu 

Ing. Pavol Veselovský polotovarov v areáli starého zá-
vodu. Budova bola postavená v 
roku 1976 z desia  ch drevených 
unimobuniek. 

V týchto priestoroch sa nachá-
dzali kancelárie predáka a majstra, 
skladové priestory režijného ma-
teriálu, šatne a sociálne zariade-
nia. 

Budova už nespĺňala základné 
hygienické štandardy, do budo-
vy zatekalo, netesnili okná a čas 
poškodil aj podlahu. Po troch 
mesiacoch od búracích prác bola 
novovybudovaná administra  vna 
budova odovzdaná do užívania 
prevádzkarni oceliareň a v súčas-
nos   už zabezpečuje dôstojné 
podmienky pre prácu. 

V priebehu apríla 2021 sa usku-
točnila ďalšia inves  čná akcia v 
areáli skladu polotovarov, a to in-
štalácia bezpečnostných oporných 
stĺpov pre skladovanie plynule 
odlievaných oceľových blokov. 
Na dvoch skladovacích poliach sa 
týmto zvýšili bezpečnostné pod-
mienky pre prácu.
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Za prvé tri mesiace sa podarilo vyseparovať 3,2 tony odpadov z potravín a nápojov
redakcia
noviny@zelpo.sk

Deň 22. apríl je v kalendári už viac 
ako päťdesiat rokov „zasvätený“ 
našej planéte. Upozorňuje, že 
otázka ochrany životného prostre-
dia je jednou z najdôležitejších 
tém a aké nega  vne dopady môže 
jej zanedbanie spôsobiť.

Podľa Šta  s  ckého úradu SR vy-
produkuje priemerný Slovák pri-
bližne pol tony odpadu ročne. Ak 
chceme dopady na životné pro-
stredie zmierniť, mali by sme re-
cyklovať v čo najväčšom možnom 
množstve. A ak separujeme doma, 
mali by sme sa rovnako správať aj v 
zamestnaní.

Na separáciu dbajú aj Železiarne 
Podbrezová. Triedenie a zabezpe-
čenie odberu odpadov z výroby je 
samozrejmosťou už dávno. Kon-
com novembra minulého roku sme 
vás informovali, že bude triedený 
aj odpad vznikajúci priamo za-
mestnancami, pri konzumácii jedál 
(Podbrezovan č. 24/2020, pozn. 
red.). Rozšírenie už zavedeného 
systému o triedený zber komunál-
nych odpadov, v podmienkach ŽP 
a.s., je činnosť, ktorú sú všetci za-
mestnanci povinní zabezpečovať. 
Ide predovšetkým o papierové, 
plastové, kovové, ako aj tetrapa-
kové obaly z potravín a nápojov. 
Správnym vytriedením a separáci-
ou vznikne odpad vhodný na zhod-

notenie, najmä na jeho materiálo-
vé využi  e, recykláciu, prípadne aj 
energe  cké využi  e.

Koncom roka 2020 boli do prvej 
etapy rozšíreného triedeného zbe-
ru komunálnych odpadov v ŽP a.s. 
zahrnuté objekty nasledovných 
dvanás  ch organizačných útvarov:
• administra  vna budova a výrob-

né haly nového i starého závodu 
prevádzkarne ťaháreň rúr,

• administra  vna budova nového 
závodu prevádzkarne valcovňa 
bezšvíkových rúr,

• administra  vne budovy starého 
závodu pre prevádzkareň oce-
liareň, prevádzkareň energe  ka, 
odbor bezpečnos   a životného 
prostredia, útvary ekonomické-
ho a personálneho úseku vrátane 
právneho odboru, odboru riade-
nia a zabezpečenia kvality, ako aj 
dcérskej spoločnos   ŽP VVC s.r.o.,

• administra  vna budova prevádz-
karne centrálna údržba vrátane 
elektrodielne v novom závode.
Za týmto účelom boli pre jednot-

livé objekty rozmiestnené viaceré 

typy farebne rozlíšených zberných 
nádob: pre haly 32 kusov 120-lit-
rových nádob, do sociálnych bu-
dov (s umiestnením do chodieb a 
kuchyniek) 58 kusov 60-litrových a 
23 kusov 50-litrových nádob a do 
šatní 24 kusov 50-litrových nádob.

Zberné nádoby boli umiestnené 
aj vo vonkajších priestoroch staré-
ho a nového závodu, v celkovom 
počte 27 kusov 1 100 litrových 
kontajnerov.

Okrem materiálneho vybavenia 
bolo potrebné dohodnúť pod-

mienky zvozu 
vyseparova-
ných odpadov 
z 1 100 litro-
vých kontaj-
nerov. Podľa 
stanoveného 
harmonogra-
mu je odvoz 
r e a l i zo v a n ý 
vždy v pon-
delok – plasty 
dvakrát a pa-
pier raz me-
sačne.

Za prvé tri 
mesiace v 
roku 2021 sa 
podarilo vy-
separovať 3,2 
tony odpadov 
z potravín a 
nápojov.

V súčasnos   

sa v ŽP a.s. pripravuje aj druhá eta-
pa rozšíreného triedenia komunál-
nych odpadov.

Pripomíname, že žlté zberné ná-
doby slúžia pre plasty, kovové oba-
ly a kompozitné obaly, tzv. tetra-
paky. Do modrých nádob budú 
umiestňované papierové obaly z 
potravín. Zdôrazňujeme, že modré 
zberné nádoby slúžia pre kancelár-
sky papier, noviny, časopisy, kartó-
ny, resp. lepenku – ich zber bude 
naďalej zabezpečovaný v zmysle 
pokynu PO-185 „Zber odpadového 
papiera v Železiarňach Podbrezová 
a.s.“

Aby boli vytriedené odpady 
vhodným materiálom na recyklá-
ciu, treba dbať hlavne na to, aby 
boli obaly zbavené zvyškov potra-
vín a nápojov a zmenšil sa ich ob-
jem stlačením.

Vďaka vyššej miere separácie ko-
munálnych odpadov bude zabez-
pečená ochrana prírodných zdro-
jov a v neposlednom rade budú 
znížené aj fi nančné náklady našej 
spoločnos  . Každý zamestnanec 
svojím zodpovedným prístupom 
k dodržiavaniu separovania nie-
len doma, ale aj v ŽP a.s., ak  vne 
prispeje k znižovaniu zaťaženia ži-
votného prostredia na skládkach, 
ktoré predstavujú veľký environ-
mentálny problém. Týmto takzva-
ným „malým krôčikom“, ktorý nám 
zaberie pár sekúnd, môžeme spo-
ločne prispieť k veľkej veci.

„Pokiaľ boli generácie pred nami schopné správať sa k našej 
planéte dôstojne, prečo by sme tak nemohli učiniť aj my?“

redakcia
noviny@zelpo.sk

Mnohokrát na ochranu životné-
ho prostredia upriamujú pozor-
nosť najmä mladí ľudia. Sú práve 
oni poslednou generáciou, ktorá 
môže zmeniť svet? Aj o tejto téme 
sme sa rozprávali s Leou Daxnero-
vou, študentkou 4. ročníka gym-
názia Súkromnej spojenej školy 
Železiarne Podbrezová, ktorej 
téma ekológie nie je cudzia.

Prečo je podľa teba také dôležité 
hovoriť o ochrane pro-
stredia, kde žijeme?

- Situácia je alarmujú-
ca a katastrofi cké pred-
povede toho, čo nás 
čaká a neminie, sa na 
nás hrnú z každej strany. 
Musíme si uvedomiť, že 
neexistuje žiadna „Pla-
néta B“, na ktorú by sme 
sa mohli presťahovať a 
začať odznova. Zrejme 
by to však bolo úplne 
zbytočné, pretože bez 
akýchkoľvek znalos   o ochrane 
prostredia by sme skôr či neskôr 
skončili tam, kde sme teraz. Ak sa 
však o to, čo sa deje začneme zau-
jímať, môžeme ten pomyselný vlak 
s názvom „Ekologická katastrofa“ 
aspoň čiastočne spomaliť a zvrá  ť 
osud podobný tomu, ktorý bol vy-
kreslený v rozprávke WALL-E.

Čo pre teba znamená pojem „udr-
žateľnosť“?

- Myslím si, že moje chápanie 
udržateľnos   sa až tak drama  cky 
nelíši od jej skutočného významu. 
Udržateľnosť vnímam ako súbor 
spôsobov a aktov, ktorými denne 
prispievame k zachovaniu planéty 
pre ďalšie generácie v takej forme, 

ako ju poznáme dnes – či už ide o 
ochranu biotopov i druhov, ale aj o 
maličkos  , akými je obmedzovanie 
plastov či využívanie obnoviteľ-
ných energií.

Ako sa dá jednoducho prispieť k 
zelenšiemu prostrediu?

- Mnohokrát, najmä v diskusiách 
na Facebooku, sa stretávam s ná-
zorom, že žiť udržateľnejšie je príliš 
náročné. Ja však zastávam názor, 
že je to jednoduchšie ako sa zdá. 
Spôsobov, ako prispieť k zelenšie-
mu zajtrajšku, je nespočetne veľa 

– triedenie odpadu, 
obmedzenie jednora-
zových plastov, pod-
porovanie lokálnych 
značiek a producen-
tov, zníženie konzu-
mácie živočíšnych 
produktov atď.

Ľudia si však myslia, 
že boj za lepšiu pla-
nétu sa riadi heslom 
„všetko alebo nič“, a 
teda buď budem ro-
biť všetko naraz ale-

bo sa na to môžem rovno vykašľať. 
Realita je však úplne iná a nád-
herne ju vys  huje citát Anne Ma-
rie Bonneauovej: „We don't need 
a handful of people doing zero 
waste perfectly. We need millions 
of people doing it imperfectly.“ 
Voľne preložené ako: „Nepotre-
bujeme hŕstku ľudí prak  zujúcich 
zero waste dokonale. Potrebujeme 
milióny takých, ktorí to budú robiť 
nedokonale.“ A ja s ňou plne súhla-
sím.

Mnohí hovoria, že teraz vyrastá 
posledná generácia, ktorá môže 
tento svet zmeniť (z pohľadu eko-
lógie) k lepšiemu. Stotožňuješ sa s 
týmto tvrdením?

- Jednoznačne. Mnohí by mohli 
argumentovať tvrdením, ako nap-
ríklad: „Prečo by som sa mal/a trá-
piť tým, čo sa bude diať s planétou 
o pár  sícročí neskôr, keď sa toho 
aj tak nikdy nedožijem?“ Po prvé, 
situácia je alarmujúca a my sa už 
viac nerozprávame o horizonte 
niekoľkých  sícročí, ale desaťročí. 
A  ež, nie je to tak trochu sebec-
ké? Naša planéta je tu už niekoľko 
miliárd rokov a aj napriek tomu 
sme dostali šancu obývať ju. Pokiaľ 
boli generácie pred nami schopné 
správať sa k nej dôstojne, prečo 
by sme tak nemohli učiniť aj my? 
A prečo by sme nemohli obetovať 
š  pku zo svojho voľného času (kto-
rý často strávime len bezvýznam-
ným scrollovaním sociálnych sie  ) 
na to, aby mali aj de   našich de   
možnosť obývať miesto, ktoré my 
teraz nazývame domovom?

Čo je podľa teba najväčším ekolo-
gickým problémom našej plané-
ty?

- Z pozície študenta strednej ško-
ly sa neodvážim povedať, čo je naj-
väčším ekologickým problémom. 
Ako som však už spomínala, každý 
jeden z faktorov – či už sa bavíme 
o fast fashion, nadmernom konzu-
me, odlesňovaní, atď. – prispieva 
svojou troškou k tomu, v akej situ-
ácii sme sa ocitli.

Čo robíš pre „lepší život na plané-
te“ ty?

- Vo svojom „boji“ za udržateľ-
nosť sa snažím riadiť už spomína-
ným citátom Anne Marie Bonne-
auovej, a preto, aj keď sa niekomu 
možno moje činy zdajú ako malič-
kos  , pre mňa sú tou povestnou 
troškou, ktorú pre zlepšenie pla-
néty robím ja. Triedenie odpadu 
je súčasťou našej domácnos   už 

od nepamä   a dovolím si tvrdiť, že 
je to niečo, čo pre dobro planéty v 
súčasnej dobe robí každý. Miesto 
používania jednorazových plastov 
sa snažím využívať iné materiály – 
namiesto plastovej  aše používam 
hliníkovú, miesto igelitových tašiek 
zas látkové či papierové.

Tiež sa snažím minimalizovať 
automobilovú prepravu – upred-
nostňujem hromadnú a na mies-
ta vzdialené len pár kilometrov 
nemám problém dôjsť pešo či na 
bicykli. Vskutku pekným (a pre 
mnohých netradičným) zvykom, 
ktorý doma dodržiavame, sú bez-
mäsité dni. Okrem toho sa snažím 
obmedzovať živočíšne produkty a 
nahrádzať ich rastlinnými. Musím 
sa však priznať, že je tu stále množ-
stvo bodov, na ktorých musím za-
pracovať. Nakupovanie oblečenia 
vo fast fashion obchodoch je stále 
niečím, čo zo svojho života nedo-
kážem stopercentne odstrániť. 

Snažím sa však túto neresť odčiniť 
aspoň čiastkovým nakupovaním v 
secondhandoch či v internetových 
bazároch.

Ako by podľa teba vyzeral doko-
nalý svet?

- Táto otázka ma mierne zaskoči-
la a musím povedať, že som pre-
mýšľaním nad odpoveďou strávila 
asi najviac času. Predstáv o doko-
nalom svete som mala niekoľko, 
sebakri  cky však musím uznať, že 
boli skôr utopis  cké, než uskutoč-
niteľné. Došla som ale k záveru, 
s ktorým sa zrejme stotožňujem 
najviac. Nepotrebujeme dokonalý 
svet. Potrebujeme len o š  pku lep-
ší – udržateľnejší, zelenší, menej 
znečistený, plný uvedomelých ľudí, 
ktorí si nepodrážajú nohy, no práve 
naopak – pomáhajú si. A, úprimne, 
tento obraz nie je nedosiahnuteľ-
ný. Stačí len tak málo – začať od 
seba.

Deň Zeme môže byť každý deň, začať musíme od seba

Zásady rozšíreného triedenia – separovania komunálnych odpadov v ŽP a.s.

Lea vo svojom voľnom čase zbiera odpadky vo svojom okolí

   

papierové obaly z potravín; papierové 
krabičky; papierové sáčky a tašky; rôzne 

papierové ústrižky 

 

mastný, alebo inak znečistený papier; 
kancelársky papier, kartóny, lepenka, 
noviny a letáky ; voskový a kopírovací 
papier; použité vreckovky a utierky; 

brúsny papier 
stlačené PET fľaše; obaly z balenej 

stravy; poháriky z automatov; plastové 
obaly od potravín, hygienických 

a čistiacich prostriedkov; tégliky od 
masla, jogurtov, pomazánok; plastové 

a mikroténové vrecká 

 

plastové obaly so zvyškami potravín, 
nápojov; plastové obaly znečistené 

nebezpečnými látkami (napr. so 
zvyškami farieb, olejov, chemikálií); 

fólie; guma, molitan; linoleum 

kovové a hliníkové plechovky; konzervy; 
alobal 

 

kovové obaly znečistené potravinami, 
zvyškami farieb, nebezpečných alebo 

mastných látok 
nápojové kartóny (tetrapakové obaly) 

od mlieka, mliečnych výrobkov, 
ovocných nápojov, pochutín 

kombinované obaly so zvyškami 
nápojov  
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O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Rok 2020 sa zapíše do dejín, ako 
rok boja s pandémiou COVID-19. 
V našej spoločnos   sme ho od-
štartovali v znamení príprav na 
oslavy 180. výročia založenia 
podbrezovských železiarní. Už 
od decembra sa síce hovorilo o 
výskyte vírusu SARS-CoV-2 v čín-
skom meste Wu-chan, v provincii 
Chu-pe, vnímali sme to však ako 
informáciu a nikto nepredpokla-
dal, že by sa nás to mohlo by-
tostne dotknúť. Až keď Svetová 
zdravotnícka or anizácia vyhlá-
sila mimoriadnu udalosť verejné-
ho zdravia 30. januára 2020 a 11. 
marca 2020 už celosvetovú pan-
démiu tohto ochorenia. Na Slo-
vensku sa prvý prípad vyskytol 6. 
marca 2021, postupne začali pri-
búdať ďalšie a všetko bolo úplne 
inak. Ako COVID-19 ovplyvnil ju-
bilejný rok života v našej spoloč-
nos  ? To sa dozviete v našej no-
vej rubrike, v ktorej oslovujeme 
členov stredného manažmentu, 
ktorí boli poverení mimoriadny-
mi úlohami vyplývajúcimi z rea-
lizácie prijatých pandemických 
opatrení:

Na úvod sme oslovili In . Jozefa 
Turisa, vedúceho odboru riadenia 
a zabezpečovania kvality:
Váš odbor bol medzi prvými, ktoré 
boli poverené úlohami, vyplývajú-
cimi z príprav na realizáciu pan-
demických opatrení 
v našej spoločnos  . 
Môžete nám priblížiť 
kedy to bolo a o čo 
šlo?

- Bolo to obdobie, 
kedy bola situácia na-
ozaj zložitá, k čomu 
prispela nevedomosť 
a hlavne obavy z víru-
su, s ktorým ľudstvo 
do tej doby nemalo 
žiadne skúsenos  . S 
pribúdajúcimi prípad-
mi, hlavne na Slovensku, medzi 
ľuďmi zavládla neistota a strach. 
Vo vedení spoločnos   dennoden-
ne prebiehali rozhovory, ako a čo 
najúčinnejšie zabezpečiť ochranu 
zamestnancom. Chrániť zdravie za-
mestnancov je v spoločnos   ŽP a.s. 
prioritou a aj preto opatrenia, kto-
ré sa začali robiť, boli veľmi rýchle 
a efek  vne. 

Keď sa prvý prípad na Slovensku 
vyskytol 6. marca 2020, vedenie 
spoločnos   rea ovalo rýchlo a už 

13. marca 2020 sme mali k dis-
pozícii 2 300 litrov dezinfekčných 
prostriedkov dodaných odborom 
riadenia a zabezpečenia kvality, 
určených na dezinfekciu povrchov 
a rúk. Následne boli distribuované 

a už 17. marca 2020, 
bolo dopravených viac 
ako 250 litrov jednot-
livým prevádzkarňam, 
odborom a niektorým 
dcérskym spoločnos-
 am. Hlavnú úlohu tu 

zohralo oddelenie ché-
mie a metalo rafi e. 
Samozrejme, nešlo len 
o zabezpečenie samot-
nej dezinfekcie, ale 
bolo treba zabezpečiť 
potrebné nádoby na 

prepravu a uskladnenie dezinfek-
cie v menších množstvách a nádo-
by (rozprašovače) na samotnú ap-
likáciu dezinfekcie. V prvých fázach 
sme ich zabezpečovali my, alter-
na  vy nám ponúkli prevádzkareň 
ener e  ka, odbor zásobovania a 
dcérska spoločnosť  ŽP Gastroser-
vis. Všetci pohotovo rea ovali na 
každú požiadavku súvisiacu s uve-
denými opatreniami, za čo im opa-
kovane ďakujem. 

Po distribuovaní prvých litrov si 

začali chodiť prevádzkarne a odbo-
ry po dezinfekciu k nám, do odbo-
ru riadenia a zabezpečovania kva-
lity. Dnes môžem konštatovať, že 
zamestnanci prístup k opatreniam 
a používanie dezinfekcie zobrali 
veľmi zodpovedne. 

Vo výrobných prevádzkarňach 
bolo do konca au usta minulého 
roka spotrebovaných 1 340 litrov 
dezinfekcie (ťaháreň rúr 690 litrov, 
valcovňa bezšvíkových rúr 395 lit-
rov a oceliareň 255 litrov). Ostatné 
útvary sa podieľali v menšej miere, 
spolu spotrebovali zhruba 960 litrov 
dezinfekcie. V tom období už odbor 

Stalo sa pred rokom

Opatrenia boli veľmi 
rýchle a efektívne

zásobovania zabezpečoval dezinfek-
ciu pre všetky útvary spoločnos  .

Dnes je už samozrejmosťou, že 
pri vstupe do každej budovy, aj v 
priestoroch v ich vnútri, sú auto-
ma  cké rozprašovače dezinfekcie 
na ruky. Sú všade, kde je to potreb-
né a verím, že sú využívané efek-
 vne. 

Je potešiteľné, že pohotový a 
zodpovedný prístup zo strany za-
mestnávateľa, ale aj zamestnancov, 
prispel k tomu, že naša spoločnosť 
neutrpela zásadné nepriaznivé ná-
sledky, spôsobené pandémiou po-
čas uplynulého roka.

Keď bolo minulý rok rozhodnuté 
o zrušení „klasických“ maturit-
ných skúšok, väčšina pedagógov 
i študentov si myslela, že ide, 
vzhľadom na pandémiu, o výni-
močný krok. Prešiel rok a matu-
ran   si pred komisiu zeleného 
stola nesadnú ani tentokrát.

Študen   posledných ročníkov 
stredných škôl budú v tomto škol-
skom roku maturovať administra-
 vne, rovnako ako tomu bolo aj 

vlani. Výsledky maturitnej skúšky 
určia školy aritme  ckým prieme-
rom z výsledkov žiaka počas celé-
ho štúdia. Priemer známok bude 
vypočítaný zo všetkých koncoroč-
ných vysvedčení a z posledných 
dvoch polročných vysvedčení. 
Zrušená bola tak  ež písomná for-
ma internej čas   – sloh. V prípa-
de, že študent so svojou známkou 
nebude spokojný, môže požiadať 
o tradičnú formu ústnej maturity. 

Praktické zručnosti sa ťažko hodnotia len 
na základe aritmetického priemeru

S Ing. Miriam Pindiakovou, riaditeľkou Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová

Do 10. mája sa v školách uskutoč-
ní koncoročná klasifi kácia, vrátane 
komisionálnych skúšok. Sprieme-
rovaná známka bude určená do 
19. mája. 

Maturita podľa priemeru sa, 
rovnako ako minulý rok, vzťahuje 
na štyri povinné predmety. Ak má 
žiak piaty alebo šiesty dobrovoľný 
predmet, maturuje z neho ústne, 
rovnako ako minulý rok alebo má 
možnosť ju zrušiť. Ústne maturity 
na žiadosť žiaka sa uskutočnia v 
termíne od 31. mája 2021.

V súvislos   so zrušenými ma-
turitnými skúškami sme oslovili 
aj Ing. Miriam Pindiakovú, riadi-
teľku Súkromnej spojenej školy 
Železiarne Podbrezová:

Ako hodno  te opätovné rozhod-
nu  e o zrušení maturitnej skúš-
ky?

- Vydanie rozhodnu  a o zrušení 
maturitných skúšok bolo, podľa 
môjho názoru, príliš predčasné 
a unáhlené. Určite sa so mnou 

stotožní väčšina riaditeľov, pre-
dovšetkým stredných odborných 
škôl. So zrušením externej čas   a 
písomnej formy internej čas   som 
však súhlasila, pretože by to bolo 
v porovnaní s minulým školským 
rokom voči žiakom nespravodlivé. 
Vtedy sa  eto čas   
maturitnej skúšky 
zrušili týždeň pred 
ich konaním, čo 
podľa môjho ná-
zoru vôbec nebolo 
nutné. V tom čase 
nemala mimoriadna 
situácia súvisiaca s 
COVID-19 až taký 
dopad na vyučova-
nie, ako je to v tom-
to školskom roku. Aj 
napriek tomu, že od 
októbra sme boli nútení prejsť na 
dištančné vzdelávanie, prak  cké 
vyučovanie sa počas školského 
roka pre žiakov končiacich roční-
kov vo väčšej miere realizovalo, 
i keď za dodržiavania prísnych 
pro  pandemických opatrení pre-
zenčne v jednotlivých pracovis-
kách prak  ckého vyučovania a 
žiaci sa pripravovali na maturitné 
skúšky. Venovali sa vypracovaniu 
prác k daným témam, ktoré boli 
súčasťou prak  ckej čas   maturit-
nej skúšky. Na základe rozhodnu-
 a ministra školstva sa aj v tomto 

školskom roku vykonajú všetky 
čas   maturitnej skúšky len admi-
nistra  vne. Prak  cké zručnos  , 
ktoré žiaci získali v rámci odbor-
ného vzdelávania, sa ťažko hodno-
 a len na základe aritme  ckého 

priemeru, preto sme sa rozhodli 
za dodržiavania prísnych pro  epi-
demických opatrení zorganizovať 
prezentácie vypracovaných matu-
ritných prác žiakov a ich následné 
hodnotenie zahrnieme do konco-

ročného hodnotenia predmetu 
odborný výcvik.

Ako túto situáciu vnímajú štu-
den  ? 

- Väčšina z nich určite pozi  vne. 
Ak ukončia posledný ročník štúdia 

úspešne, maturitná 
skúška bude pre nich 
už len administra  v-
nym úkonom a neza-
žijú tú „výnimočnú“ 
atmosféru pri matu-
ritnom stole a pred 
maturitnou komisiou. 
Neoddeliteľnou súčas-
ťou posledného roční-
ka strednej školy bola 
vždy stužková slávnosť 
a udeľovanie zelených 
stužiek. Žiaľ, vzhľadom 

na mimoriadnu situáciu a prísne 
pandemické opatrenia takéto spo-
mienky tohtoroční maturan   mať 
nebudú. Verím však, že o to vzác-
nejšie a pevnejšie budú ich pria-
teľstvá, spoločné 
strávené chvíle a 
stretnu  a. Šestnásť 
žiakov v študijnom 
odbore mechanik 
mechatronik čaká 
25. mája overova-
nie odbornej spô-
sobilos   elektro-
technikov – §21. 
Žiaci z oboch orga-
nizačných zložiek, 
ktorí plánujú po-
kračovať v ďalšom štúdiu sa mo-
mentálne pripravujú na prijímacie 
skúšky na vysoké školy a ostatní 
na plynulý prechod do pracovné-
ho prostredia. 

Problémy nie sú len s maturitami, 
ale aj s prijímacími konaniami. 
Museli ste prehodno  ť vaše kri-

tériá? 
- Organizácia a priebeh prijíma-

cích skúšok nebola úplne jasná 
ani týždeň pred ich samotným 
konaním. Nebolo celkom jasné 
za akých podmienok môžu žiaci 
vstupovať do priestorov školy. Aj 
samotná aktualizácia dokumentov 
zverejňovaných na portáli minis-
terstva školstva prebiehala zo dňa 
na deň bez akýchkoľvek upozor-
není. Priznám sa, že obdobie pred 
prijímacími skúškami bolo dosť 
stresujúce a chvíľami sme mali pri 
porovnávaní zverejňovaných do-
kumentov menší zmätok. Spôsob 
podávania prihlášok na strednú 
školu nebol jednotný. Niektorí 
uchádzači zasielali prihlášky elek-
tronicky, niektorí  formou papie-
rových prihlášok a najväčší zmä-
tok bol v uvádzaných termínoch 

prijímacieho kona-
nia. Kritériá prijí-
macích skúšok sme 
p re h o d n o co va l i 
a upravovali 26. 
februára. Osobne 
som dúfala, že sa 
prijímacie skúšky 
nebudú realizovať 
prezenčnou for-
mou, ale len na 
základe študijných 
výsledkov zo zá-

kladnej školy. Aj pre uchádzačov to 
bolo veľmi stresujúce, nakoľko si 
uvedomovali dôležitosť výsledkov 
prijímacích skúšok. Nie je možné 
objek  vne posudzovať a porovná-
vať vedomos   žiakov, pretože nie 
všetci mali rovnaké možnos   zú-
častňovať sa na dištančnom vzde-
lávaní v rovnakom rozsahu.

         Vydanie 
rozhodnutia o 

zrušení maturitných 
skúšok bolo, podľa 

môjho názoru, 
príliš predčasné 

a unáhlené.

redakcia
noviny@zelpo.sk

Pred vstupom do velínu si pracovníci oceliarne dezinfi kujú ruky. Tento úkon sa stal za 
ostatné mesiace v našej spoločnos   už zaužívanou samozrejmosťou na všetkých praco-
viskách.  Foto: A. Nociarová

Maturitné skúšky budú aj tento rok vykonávané administra  vne.  Archívne foto: J. Čief
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Jedálny lístok 10. – 16. 5. 2021

Pondelok
Polievky: mexická, francúzska, pe-
čivo.
● Hydinové ražniči, zemiaková 
kaša, uhorka ● Bravčové mäso na 
paprike, cestovina ● Zemiakové 
knedličky s údeným mäsom, ka-
pusta ● Syrové tajomstvo, peči-
vo ● Kuracie prsia s brokolicou a 
mandľami, zeleninová obloha ● 
Pečené buchty so slivkovým lekvá-
rom, kakao ● Bageta s pikantným 
mäsom ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: slepačia, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Bravčový rezeň 
na zelenine, ryža, šalát ● Vypráža-
ný karfi ol, zemiaky, tatárska omáč-
ka ● Fazuľový šalát so salámou a 
chrenom, pečivo ● Plnené hovä-
dzie mäso, zeleninová obloha ● 
Šišky s nutelou, kakao ● Bageta s 
kuracím mäsom ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: hŕstková, bulharská, pe-
čivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina ● Hovädzí 
rezeň obaľovaný, zemiaky, šalát ● 
Pečená ryba, krúpy so zeleninou ● 
Lahôdkový šalát, pečivo ● Špená-
tové halušky s tvarohom, zakysan-
ka ● Dukátové buch  čky s vanilko-
vým krémom ● Bageta Gurmán ● 
Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: šošovicová s kyslou ka-
pustou, horácka, pečivo.
● Morčacie prsia plnené nivou, 
ryža, šalát ● Hovädzí guláš maďar-
ský, knedľa ● Štefanská sekaná pe-
čienka, zemiakový prívarok, chlieb 
● Pestrý cestovinový šalát ● Top 
šalát s kuracím mäsom, pečivo ● 
Hanácke koláče, kakao ● Bageta 
Ape  to ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
kelová s ryžou, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, ze-
miaky, šalát ● Hovädzie mäso ná-
mornícke, tarhoňa, čalamáda ● 
Džuveč z bravčového mäsa, uhor-
ka ● Mexický šalát, pečivo ● Zape-
kané zemiaky s pórom ● Šúľance 
s makom ● Bageta moravská ● 
Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: brokolicová dánska, pe-
čivo.
● Kuracie prsia orientálne, ryža, 
cvikla ● Bravčové stehno bra  slav-
ské, knedľa ● Bageta Gurmán.

Nedeľa
Polievka: furmanská, pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, uhorka ● Mor-
čacie mäso na čínsky spôsob, slo-
venská ryža, šalát ● Bageta syrová.

Jedálny lístok
17. – 23. 5. 2021

Pondelok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
roľnícka, pečivo.
● Bravčový rezeň na lesných hrí-
boch, ryža, uhorka ● Hovädzí guláš 
debrecínsky, knedľa ● Zemiakovo-
bryndzové pirohy so slaninou ● 
Macedónsky šalát s tofu, pečivo ● 
Kuracie rezančeky, zelená fazuľka 
s baby mrkvou ● Palacinky s nu-
telou ● Bageta Ape  to ● Mliečny 
balíček.

Utorok
Polievky: držková, špenátová so sy-
rovými haluškami, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
cestovina ● Jarné kuracie stehno, 
zemiaky ● Bravčové rebierko s 
brusnicami a hruškou, ryža ● Ho-
rehronský syrový šalát, pečivo ● 
Pečené zemiaky s paradajkovou 
omáčkou ● Buchty na pare s lekvá-
rom, kakaová posýpka, kakao ● Ba-
geta moravská ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
tekvicová, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa ● Kuracie prsia prírodné, 
zeleninová ryža, kompót ● Ryba 
na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát 
● Tlačenkový šalát, pečivo ● Ces-
toviny s brokolicou a smotanovou 
omáčkou ● Zemiakové knedličky 
čučoriedkové so strúhankou ● Ba-
geta syrová ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, mrk-
vová s pórom, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Bravčové mäso Chilli  
con Carne, tarhoňa, šalát ● Res-
tovaná hydinová pečeň, hrášková 
ryža, cvikla ● Parížsky šalát, pečivo 
● Zapekaný baklažán s hovädzím 
mäsom a zeleninou ● Makový zá-
vin s jablkami, kakao ● Bageta Gur-
mán ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: oravská fazuľová, karfi o-
lová, pečivo.
● Morčacie prsia na hrášku so šam-
piňónmi, ryža, šalát ● Hovädzie 
dusené, chrenová omáčka, knedľa 
● Baraní guláš, halušky ● Cesto-
vinový šalát s kápiou a salámou ● 
Kelový karbonátok, zemiaky, šalát 
● Žemľovka s tvarohom ● Bageta s 
kuracím mäsom ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: zeleninová, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaková 
kaša, čalamáda ● Jelenie ragú s 
brusnicami, cestovina ● Bageta 
Ape  to.

Nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo.
● Hovädzia roštenka cigánska, 
ryža, uhorka ● Pečené morčacie 
stehno, červená kapusta, knedľa ● 
Bageta s pikantným mäsom.

Ing. P. Mlynarčík + foto

Cieľ tejto túry leží mimo hlavných 
turis  ckých oblas  , ale je to je-
dinečná lokalita, ktorej história 
siaha do obdobia neolitu, dva až 
tri  síc rokov pred naším letopoč-
tom. Je to Hradisko na Kláštore, 
kam sa dostaneme okružným ná-
učným chodníkom zo stredu obce 
Ponická Huta. Do obce prídete cez 
Šalkovú a Poniky. 

Túru začíname strmším výstu-
pom na skalné bralo, s pekným 
výhľadom s názvom Baba. Je oz-
dobené železným krížom odliatym 
v minulos   v obci. Smrekovým le-
som sa serpen  nami dostávame 
na hrebeň, ktorý je tvorený balvan-
mi krásne obrastenými machom a 
nízkymi stromami. O chvíľu do-
sahujeme západný hrebeň vrchu 
Učovník, kde sa nachádza samotné 
Hradisko. Najkrajšou jeho časťou je 
majestátna skalná brána. V lesnom 
teréne sú stále viditeľné zvyšky va-
lového opevnenia, ktoré je dlhé pol 
kilometra. Tu boli nájdené bohaté 
nálezy keramiky a železné nástroje. 
Dole zídeme Malou dolinou popri 
areáli dobového hrnčiarskeho kru-
hu k potoku Malá Zolná, až  k vý-

Tip na víkend – Ponická Huta

chodisku túry. Na trase je spolu se-
dem informačných panelov, vďaka 
ktorým sme spoznali históriu tejto 
oblas   z obdobia doby bronzovej 
a železnej a dozvedeli  sme sa aj o 
živote Keltov a o baníckej tradícii.

Okrem ťažby a spracovania rúd 
zohrávalo Hradisko aj strážnu 
funkciu pri ceste z údolia Zolnej, 
popri ktorej smerovala cesta k 
ľubietovského banského revíru s 
významnými ložiskami medi. Cez 
toto územie viedli významné ces-
ty, ktorými sa dopravovala meď k 
odberateľom. Obec Ponická Huta 

vznikla pri vysokej peci, postavenej 
v roku 1780. V peci tavili železnú 
rudu a vyrábali surové železo, kto-
ré dopravovali do Podbrezovej na 
prečistenie.

Nad vedľajšou dedinou Dúbra-
vica sme sa ešte vyštverali na ne-
tradičnú stavbu, drevený rebrík do 
neba. Láka turistov najmä preto, 
že nie je o nič opretý. Ide o dielo 
vizuálneho umelca. Asi päť metrov 
vysoký rebrík sa nachádza na kop-
ci uprostred lúk a ponúka krásne 
výhľady po okolí a na Ľubietovský 
Vepor.

Rebrík do nebies nad Dúbravicou

Skalné bralo Baba

Fakulta materiálov, metalurgie 
a recyklácie od svojho založenia 
využíva benefi ty „malej“ fakulty v 
rámci TUKE. Ponúka vhodné pro-
stredie, kde sa prejaví osobnosť, 
zapamätá sa meno a originalita 
každého študenta, ktorý študuje 
na FMMR.

Dokážte iným, ale predovšetkým 
sebe, že vaše meno je spojené s 
krea  vitou, schopnosťou prezen-
tovať svoj názor a ukázať svoju 
múdrosť. Využiť priestor na origi-
nalitu, tvorivosť spojenú so zába-
vou, a to nielen mimo fakulty.

Čo ponúka FMMR?
Peniaze hýbu svetom, ale mate-

riály  ež. FMMR ponúka študijný 
program MATERIÁLY, kde  budete 
mať možnosť spoznať materiálový 
svet kovov, nekovov, kompozitných 
materiálov, práškových materiálov 
a nanomateriálov. K tomu priraďu-
jeme progresívne materiály, bio-
materiály, materiály pre elektro-
mobilitu, energe  ku, či vodíkové 
technológie. 

Študijný program HUTNÍCTVO 
ponúka štúdium bezuhlíkových 
zdrojov energie a ich využi  e v 
priemysle a každodennom živote, 
moderné technológie výroby ko-

Prečo študovať na Fakulte materiálov, 
metalurgie a recyklácie TUKE?

FMMR TUKE vov a nekovov, materiálov pre vo-
díkové technológie, procesy tvorby 
3D návrhov a prácu pri modelovaní 
a simulácii procesov, základy z ob-
las   manažmentu a ekonomiky v 
podniku na úrovni BBA.

Ak vás zaujíma budúcnosť spo-
jená so životným prostredím, 
môžete sa uplatniť aj v oblas   
environmentálneho hodnotenia a 
odpadového hospodárstva, pri po-
sudzovaní vplyvov výroby na život-
né prostredie.

Kde po skončení školy nájdete 
uplatnenie ako absolvent FMMR?

Široké uplatnenie nájdete vo ve-
dúcich manažérskych pozíciách, 
vo sfére vlastného podnikania, v 
strojárňach, automobilkách, me-
talurgických prevádzkach, aj v 
konštrukčných kanceláriách, ako 
odborník v oblas   riadenia a kon-
troly kvality, ako ekológ a environ-
mentálny inžinier, odborník pre 
technológie výroby tepla a elektri-
ny, analy  k v laboratóriách, vedec 
v slovenských a zahraničných vý-
skumných centrách. 

Kto vám môže už teraz
 garantovať úspešnú kariéru? 

Okrem pedagógov fakulty aj oso-
ba, ktorá ma za každého študenta 
a jeho úspešné štúdium najväčšiu 
zodpovednosť – dekanka Fakulty 

materiálov, metalurgie a recyklácie 
doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. 

Podajte prihlášku, staňte sa na-
šim študentom už dnes a využite 
všetky možnos  , ktoré ponúka 
naša fakulta. 

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
• termín podania prihlášky: 30. 

jún 2021,
• poplatok: 20 eur elektronická 

prihláška, v nevyhnutných prípa-
doch 30 eur papierová prihláška.

Prečo u nás študovať?
• orientácia na prax a požiadavky 

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: h  p://fmmr.tuke.sk/
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Spomienky
„Len ky  čku kvetov z lásky na hrob 
môžeme   dať, pokojný spánok 
priať,  chú modlitbu odriekať a s 
bolesťou v srdci spomínať.“
Dňa 28. apríla uplynulo štrnásť ro-
kov odvtedy, ako nás navždy opus  l 
náš drahý syn, manžel, otec, starý 

otec a brat
Ján KÁN ZLÚKY z Brezna.

S úctou a s láskou spomíname
...

„Aj keď si odišiel, nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 5. mája sme si pripomenuli de-
viate výročie odvtedy, ako nás navž-
dy opus  l milovaný manžel, otec, 
starý a prastarý otec

Jozef ŠURINA z Podbrezovej. 
Spomíname s úctou a láskou

...
„Kto bol milovaný, nebude nikdy za-
budnutý.“
Dňa 11. mája uplynie prvý smutný 
rok, ako nás navždy opus  l náš dra-
hý manžel, otec, starký, prastarký, 
brat a príbuzný

Igor MOTYČKA z Lopeja.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami  chú 
spomienku.

Manželka a de   s rodinami
...

Dňa 12. mája si pripomenieme je-
denáste výročie odvtedy, ako nás 
navždy opus  l milovaný manžel, 
otec, starý a prastarý otec, švagor

Július BULLA z Hornej Lehoty.
Spomíname s úctou a láskou

...
Dňa 12. mája uplynie trinásť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opus  la 
milovaná manželka a mama

Mária JAROŠOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú 

manžel, syn a ostatná rodina
...

Ubehli dlhé štyri roky, odkedy nás 
dňa 17. mája 2017, vo veku nedoži-
tých 77 rokov, navždy opus  la ma-
mička, stará mama a sestra

Mária RYDZOŇOVÁ, rod. 
Niklová z Brezna.

Venujte jej  chú pamiatku.
Smú  aca rodina

Prečo Halašova jama?
Turis   vychádzajúci z Trangošky na chatu M. R. 
Štefánika prechádzajú miestom označeným ako 
Halašova jama. Nie každý vie, prečo vznikol tento 
názov. 

Dňa 2. mája 1942 sa konali v Nízkych Tatrách ly-
žiarske preteky Veľká cena Nízkych Ta  er, na kto-
rých tragicky zahynul Aľjoš Halaš. Bol to úspešný 
šestnásťročný dorastenecký pretekár v zjazdovom 
lyžovaní, ktorého život vyhasol práve na týchto pre-
tekoch pádom do priehlbiny. Prevoz do podbrezov-
skej nemocnice už neprežil. Na jeho počesť sa začal 
organizovať v roku 1944 Memoriál Aľjoša Halašu a 
miesto jeho pádu nazvali „Halašovou jamou“.

Poďakovanie
Ďakujem generálnemu riaditeľovi a predsedovi Pred-
stavenstva ŽP a.s., Ing. Vladimírovi Sotákovi, za rých-
le sprostredkovanie bezodkladnej lekárskej pomoci, 
ktoré mi zachránilo život. Ďakujem  ež MUDr. Emílii 
Zlevskej, primárke interného oddelenia a personálu 
na oddelení ARO v NsP Brezno za mimoriadnu sta-
rostlivosť.

Peter Lipničan, Tcú

V apríli odišli 
do predčasného 

starobného dôchodku
Ladislav ANTAL
Anna BITALOVÁ

Vladimír KALINEC
Ľubica PIKULOVÁ

do starobného dôchodku
Anna KULHÁNKOVÁ

Eva RAČÁKOVÁ
Eva VENGEROVÁ

V mene vedenia akciovej spo-
ločnos   Železiarne Podbrezo-
vá im ďakujeme za odvedenú 

prácu a do ďalších rokov života 
želáme veľa slnečných dní.

V máji
blahoželáme

Pracovné jubileá

20 rokov
Peter GIERTL

Ing. Michal FARÁRIK
Ivan FARKAŠ

Mar  n KÚDELKA
Peter SCHVARCBACHER

Michal ŠALING

25 rokov
Ivan FLOCH
Pavol JAKAB

Michal KRAHULEC
Peter MEDVEĎ

30 rokov
Ing. Jozef HIĽOVSKÝ

Miloš PREČUCH

35 rokov
Oľga ENGLEROVÁ

Dušan GIERTL
Rudolf LEITNER

40 rokov
Mgr. Dagmar SAKTOROVÁ

Životné jubileá
Milan BABČAN
Ivan DAXNER

Dušan FORTIAK
Milan KOVÁČIK

Blanka LACKOVÁ
Roman SCHLOSSER

Svetlana SCHWARZBACHEROVÁ
Miroslav BARTOŠ
Dušan GONDŽA

Jaroslav HUSENICA
Mgr. Štefánia LENÁRTOVÁ

Vladimír LUPTÁK
Ivan TURIS

Ing. Miroslav VOJTAS
Daniel DANKO

Ing. Slavomír KRBYLA
Milan KUREK

Jaroslava MEDVEĎOVÁ
Ján NAGY

Milan SLOSIAR
Jozef TRUBAČ
O  o VAČOK

Dana ŽDANSKÁ

Studený máj, v stodole raj
Kedysi sedliaci s obavami očakávali dni Pankráca, 
Serváca a Bonifáca. Tak ako v prvý májový týždeň bol 
dážď predzvesťou dobrej úrody, 12., 13. a 14. mája sa 
obyčajne ochladilo a traja zmrznu   mohli výrazne po-
škodiť pučiacej vegetácii. Preto sa chúlos  vejšie rast-
liny sadili a vysievali až po týchto troch riskantných 
dňoch. 

Ďalším dňom v kalendári, podľa ktorého sa odhado-
val budúci úspech poľného hospodára, bola Žofi a – „Žo-
fi a víno vypíja a dobré lány dáva!“. Prízemné mrazy na 
Žofi u ohrozovali vinohrady, no zároveň je to obdobie, 
keď sa podľa ľudovej skúsenos   mali siať ľan a konope. 
Na pestovanie týchto skutočne univerzálnych rastlín sa 
kládol veľký dôraz. Veď z ich vlákien sa tkalo plátno a zo 
semien rastlín sa lisoval olej. Pri sia   ľanu a konope sa 
bolo treba pozerať na najvyšší vrch alebo vysoký strom, 
alebo ho sial najvyšší člen domácnos  . To všetko preto, 
aby aj budúca plodina narástla čo najvyššie. 

Patrónom vinohradníkov je svätý Urban, 25. mája 
sa kládli k soche poháre naplnené vínom, ako obeť 
božstvu, ľuďmi udržiavaná z pohanského dávnoveku. 
Tancovalo sa, zabávalo, organizovali hos  ny v príro-
de – dnes známe ako pikniky. Nie vždy vyšlo počasie. 
Ale ľuďom to nevadilo, veď na Urbana je vítaný dážď aj 
hladnejšie počasie, pretože stáročné skúsenos   vravia, 
že „Studený máj, v stodole raj!“

Neďaleko Halašovej jamy sa nachádza aj Jaskyňa mŕtvych ne-
topierov. Na obrázku vstup do jaskyne.     Foto: kamnahory.sk

Deň matiek
História Dňa ma  ek siaha až do obdobia an  ky. V 
starovekom Grécku oslavovali ženu ako darkyňu ži-
vota už 250 rokov pred naším letopočtom. 

Za predchodcu Dňa ma  ek v jeho dnešnej podo-
be možno považovať tzv. Nedeľu ma  ek, ktorú začali 
oslavovať v 16. storočí v Anglicku. Čas sviatku bol sta-
novený na štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu. 

V novodobej histórii ľudstva sa Deň ma  ek do-
stal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia. V 
Československu sa začal oslavovať v roku 1923, a to 
najmä zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta 
T. G. Masaryka a emancipovanej predsedníčky Čes-
koslovenského červeného kríža. V 50. rokoch boli 
oslavy Dňa ma  ek v komunis  ckom Československu 
a ostatných proruských krajinách nahradené marco-
vým Medzinárodným dňom žien. Tradícia Dňa ma-
 ek na Slovensku bola obnovená až po roku 1989, 

kedy sa začal sláviť druhú májovú nedeľu v roku. Ten-
to rok pripadá na 9. mája.
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FK Slavoj Trebišov – FK Žele-
ziarne Podbrezová 3:3 (2:0)

Góly: 23. a 45. Kanu, 60. Vilkovský 
– 49. Godál, 52. Paraj, 90. Brezna-
nik.

Dňa 21. apríla sme v Trebišo-
ve nastúpili na dohrávku 22. kola. 
Našich futbalistov čakalo náročné 
stretnu  e, nakoľko Trebišovčania 
prehrali v aktuálnej sezóne na do-
mácej pôde len jediný zápas. Žele-
ziari chceli túto šta  s  ku rozhodne 
zmeniť.

Prvý polčas nám však vôbec ne-
vyšiel podľa predstáv. V 23. minúte 
šli domáci do vedenia, keď skóro-
val Nigérijčan Kanu a rovnaký hráč 
pridal v 45. minúte gól na 2:0, keď 
premenil pokutový kop. Do šatní 
tak šli s lepšou náladou domáci 
futbalis  , ktorí mali v polovici zá-
pasu dvojgólový náskok.

V druhom polčase sme nezložili 
zbrane a snažili sme sa čo najskôr 

streliť kontaktný gól. To sa nám 
podarilo hneď v úvode druhého 
dejstva, keď sa v 49. minúte pre-
sadil Godál. O tri minúty neskôr 
vyrovnal na 2:2 Paraj a naši fut-
balis   boli opäť v hre o víťazstvo. 
V 59. minúte sme mohli ísť do ve-
denia, no náš kapitán Erik Grendel 
nepremenil pokutový kop. Známe 
nedáš-dostaneš sa potvrdilo už o 
minútu neskôr, keď Trebišovčanov 
poslal opäť do vedenia Vilkovský. 
V 65. minúte oslabil naše mužstvo 
Bakaľa, ktorý dostal červenú kartu, 
no už o dve minúty neskôr skončil 
v zápase po druhej žltej a násled-
ne červenej karte aj domáci Kulich. 
Naši hráči mali veľa príležitos   
na vyrovnanie a nakoniec sa nám 
predsa len podarilo streliť gól, keď 
sa v závere zápasu presadil strieda-
júci Breznanik. S Trebišovom sme 
sa tak rozišli po remíze 3:3 a získali 
sme aspoň bod.
Mikuláš Radványi, tréner Pod-
brezovej: „Prvý polčas bol z našej 
strany úplne opačný, ako ten, kto-

rý sme odohrali v sobotu v Lip-
tovskom Mikuláši. Do zápasu sme 
nevstúpili dobre. Hráčov sme upo-
zorňovali na silné individuality sú-
pera. Žiaľ, prvý gól nám strelil prá-
ve Kanu, ktorý je silný v nábehoch 
za obranu. Následne súper zvýšil z 
penalty na 2:0. Cez prestávku sme 
urobili dve zmeny a zmenili sme aj 
rozostavenie. Myslím si, že druhý 
polčas bol len o tom, či sa nám po-
darí streliť góly. V úvode polčasu sa 
nám podarilo vyrovnať a následne 
sme mohli ísť do vedenia. Zahodili 
sme množstvo šancí a navyše sme 
nepremenili ani pokutový kop. Sú-
per dokázal z ničoho nič ísť do ve-
denia, no a potom to bol z našej 
strany fes  val zahodených šancí. 
Nakoniec sa nám podarilo vyrov-
nať vďaka Mišovi Breznanikovi v 
90. minúte. V závere sme ešte mali 
šance strhnúť víťazstvo na našu 
stranu, no bohužiaľ sme ich nepre-
menili, a preto odchádzame z Tre-
bišova len s bodom.“
FK Slavoj Trebišov: Repiský – Šim-
ko, Ilinjo, Ma  a, Orság – Issa, Be-
gala, Kanu, Kulich, Kovalčík (90. Ka-
tunský) – Vilkovský (74. Pálfi ).
FK Železiarne Podbrezová: Ludha 
– Kováčik (15. Chvátal/46. Špyrka), 
Pajer, Godál, Grešák (69. Brezna-
nik) – Bakaľa, Grendel, Paraj – Gal-
čík (70. Grešák), Pavúk (86. Bar-
toš), Gerebenits (46. Ďatko).

FK Železiarne Podbrezo-
vá – MŠK Púchov 4:2 (1:0)

Góly: 39. Paraj, 50. Pavúk, 57. Go-
dál, 86. Grendel – 74. Krčula, 83. 
Pilný.

Už tri dni po remíze s Trebišovom 
nastúpili futbalis   FK Železiarne 
Podbrezová v domácej Zelpo aréne 
na zápas 26. kola pro   Púchovu. V 
5. minúte prišla prvá veľká šanca, 
keď prudký priamy kop Galčíka vy-
padol z rúk hosťujúcemu brankáro-
vi, no z následnej dorážky nemierili 
naši chlapci presne. V 10. minúte 
si na rohový kop najlepšie vyskočil 
Pavúk, jeho hlavička však nemieri-
la medzi tri žrde. V 26. minúte sa 
v dobrej streleckej pozícií ocitol 
Paraj, jeho pokus ale hosťujúca 
obrana zablokovala. O tri minúty 
neskôr to z diaľky vyskúšal hosťu-
júci Rypák a jeho strela opečiat-
kovala spojnicu Ludhovej brány. V 

37. minúte zahodili naši futbalis   
obrovskú šancu, keď Pavúkovu hla-
vičku tečoval do brány Godál, no 
lopta skončila na tyči Strelčíkovej 
brány. O dve minúty neskôr to už 
našim chlapcom vyšlo, keď sa po 
rohovom kope presadil dôrazný 
Paraj – 1:0. Prvých 45 minút už nič 
vážnejšie neprinieslo a do kabín 
sme tak odchádzali s jednogólo-
vým náskokom. 

Úvod druhého polčasu vyšiel 
našim futbalistom vý-
borne, keď už po pia-
 ch minútach druhé-

ho polčasu zvýšil naše 
vedenie Pavúk, ktorý 
na dvakrát prekonal 
hosťujúceho branká-
ra. V 57. minúte sme 
už viedli o tri góly, 
keď sa po rohovom 
kope presadil Godál 
– 3:0. V 74. minúte sa prvýkrát v 
zápase presadili hos  a, keď Krču-
la dokázal obísť Ludhu a potom už 
nemal problém znížiť na 3:1. V 83. 
minúte sa Púchovu podarilo streliť 
aj druhý gól. V pokutovom území 
sa najlepšie zorientoval Pilný a zní-
žil na rozdiel jedného gólu – 3:2. V 
86. minúte sme zahrávali priamy 
kop z hranice šestnástky, loptu si 
postavil Erik Grendel a krásnou 
strelou ponad múr zvýšil naše ve-
denie – 4:2. Do konca stretnu  a sa 
už nič podstatné neudialo a naši 
chlapci si tak na svoje konto pripí-
sali dôležité víťazstvo.
Mikuláš Radványi, tréner Pod-

brezovej: „Do zápasu sme vstúpili 
dobre. Súpera sme prvých dvadsať 
minút do ničoho nepus  li. Na dru-
hej strane sme si vypracovali dve-
tri vyložené šance, ktoré sme však 
nepremenili. Súper postupne hru 
vyrovnal, nastrelil aj konštrukciu 
brány. My sme potom hrozili najmä 
po štandardných situáciach. Dano 
Pavúk nastrelil žrď, ale našťas  e 
Renému Parajovi sa podarilo skó-
rovať. Cez polčas sme si povedali, 

že chceme hrať na-
ďalej ak  vne, útočne. 
Podarilo sa nám zvýšiť 
už na 3:0 a vyzeralo to 
tak, že to už v pokoji 
dohráme. Urobili sme 
však dve chyby, ktoré 
súper dokázal potres-
tať a zdrama  zoval 
tak stretnu  e. Našťas-
 e Erik Grendel strelil 

krásny gól a potvrdil naše zaslúže-
né víťazstvo. Očakával som nároč-
ný zápas, pretože Púchov má solíd-
ne druholigové mužstvo, čo aj dnes 
potvrdil. Myslím si však, že kvalita 
bola na našej strane a zaslúžene 
sme získali veľmi dôležité tri body.“
FK Železiarne Podbrezová: Ludha 
– Kukoľ, Godál, Pajer, Grešák- Ďat-
ko (80. Gerebenits), Grendel (88. 
Bartoš), Paraj, Galčík, Špyrka – Pa-
vúk (60. Breznanik).
MŠK Púchov: Strelčík (44. P. Pilný) 
– Lacko (67. Kopiš), Riška, Pavlovič 
(32. Pavlovič), Mar  nček – Varga, 
Štefanec (67. D. Pilný), Kapusniak – 
Krčula, Mráz (67. Loduha), Rypák.

Víťazstvo nad Púchovom nás stále drží v hre o postup
Ani tri góly nám v Trebišove nestačili na plný bodový zisk

V novej rubrike „Z kuchyne žele-
ziarov“ máte vy, naši fanúšikovia, 
možnosť opýtať sa hráčov a za-
mestnancov klubu všetko to, čo 
vás zaujíma. V prvom dieli odpo-
vedal na vaše otázky náš kapitán 
a výrazná futbalová osobnosť Erik 
Grendel.

Kto ťa priviedol k futbalu a prečo 
si sa rozhodol pre futbal?

- K futbalu ma priviedol otec, 
ktorý ho sám ak  vne hrával. Cho-
dieval som pravidelne na jeho zá-
pasy a chcel som sa mu podobať. 
Futbal mi učaroval od prvého tré-
ningu, keď som mal päť rokov a 
drží ma to dodnes.

Ako, respek  ve na čo si minul 
svoje prvé peniaze zarobené fut-
balom?

- Prvá výplata bola 3000 sloven-

ských korún a kúpil som si kopačky, 
na ktoré som si šetril aspoň dva 
mesiace.

Aký máš vzťah v kabíne s mladými 
hráčmi? Rešpektujú ťa, alebo máš 
voľnejší vzťah kapitán-kabína?

- Myslím, že môj vzťah s mladý-
mi hráčmi je výborný. Rozumiem si 
s každým z nich, rešpektujeme sa 
navzájom. Snažím sa im pomôcť 
svojimi skúsenosťami a poradiť im 
v niektorých situáciách na ihrisku 
ako ich riešiť tak, aby sa neustále 
zlepšovali.

Ako sa   páči v Podbrezovej? Čo ťa 
v klube  prekvapilo, či už pozi  vne 
alebo nega  vne?

- Som tu veľmi spokojný. Klub 
funguje na výbornej úrovni, pod-
mienky sa dajú porovnať s ligovými 
mužstvami. Pozi  vne ma prekvapi-
la celková organizácia klubu a vý-
borné zázemie, ktoré tu je. Hráčom 

Z kuchyne železiarov – odpovedá náš kapitán Erik Grendel

Domáci zápas s Púchovom objek  vom I. Kardhordovej

Naši futbalis   sa tešia z gólu do siete Púchova. Foto: I. Kardhordová

Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

Ján Straka
nič nechýba a môžu sa sústrediť vý-
hradne na svoju robotu.

Rozmýšľaš nad tým, či ostaneš v 
Podbrezovej dlhšie?

- Zmluvu tu mám do leta 2022 
a chcem ju určite dodržať. Chcem  
postúpiť s Podbrezovou do Fortu-
na ligy a potom sa uvidí, čo prine-
sie budúcnosť. Každopádne, rád by 
som  tu zanechal pozi  vnu stopu, 
aby na mňa ľudia v Podbrezovej 
spomínali iba v dobrom.

Ako tráviš svoj voľný čas po tré-
ningových jednotkách, keďže ro-
dina  býva v Dubnici nad Váhom?

- Voľného času veľa nie je, keďže 
futbalu sa treba venovať od rána 
do večera. Ale keď už nejaký mám, 
tak si rád prečítam dobrú knihu.

Čo sa   na Horehroní páči a čo si  
tu už s  hol vidieť a zažiť?

- Boli sme napríklad splavovať 

Hron s celou kabínou a to bol veľ-
ký zážitok. Dokonca som sa s  hol 
aj vykúpať v Hrone. Chlapci mali z 
toho veľkú zábavu, keď som vypa-
dol z člna.

Vrá  l by si sa ešte niekedy ako 
hráč do Trnavy?

- Nezatvoril som si dvere nikde 
na Slovensku, ani v Spartaku. Roz-
išli sme sa v dobrom , ale nemyslím 
si, že tato téma bude ešte niekedy 
na stole.

Ktorý futbalový štadión, na kto-
rom si hral, sa   najviac páčil a 
prečo?

- Tých štadiónov, ktoré mi utk-
veli v pamä  , je viac. Najviac sa mi 
však páčil Park Princov v Paríži, kde 
sme hrali so Slovanom Európsku 
ligu. Bol to obrovský zážitok hrať 
na takom veľkom štadióne a pro   
veľkým hviezdam európskeho fut-
balu.

Na ktorého trénera, ktorý ťa v tvo-
jej kariére doteraz viedol, spomí-
naš najradšej a prečo?

- Každý tréner, ktorý ma viedol v 
kariére mi niečo dal a som mu za to 
vďačný. Ale asi najradšej spomínam 
na pána Jankecha, ktorý bol nielen 
skvelým trénerom, ale aj človekom.


