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Z obsahu čísla
vyberáme:

S Ing. Ivanom Liščin-
ským, vedúcim valcovne 

bezšvíkových rúr

Sledujeme vývoj zákaziek, 
ktorý nám dáva predpoklady 
na plnenie stanovených úloh 
aj v nasledujúcom období. 
V najbližšom období by sme 
chceli doplniť stav zamestnan-
cov podľa normy obsadenia, 
stabilizovať kolek  v valcovne 
bezšvíkových rúr a tým vytvoriť 
podmienky pre plnenie výrob-
ných úloh.

Krvný rýchlotest na proti-
látky COVID-19 už aj u nás

Odber vzorky a vyšetrenie bez 
indikácie ošetrujúceho lekára 
nie je hradené zo zdravotného 
poistenia,  preto si zamestna-
nec hradí vyšetrenie ako sa-
moplatca. Cena za vyšetrenie 
pro  látok je 15 eur. Platba je 
možná len v hotovos  . 

čítajte na strane 2

čítajte na strane 3Železiarne Podbrezová

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

S Ing. Drahomírom Ďurčenkom, fi nančným riaditeľom Transmesa

čítajte na strane 3

O činnosti odboru bez-
pečnosti a životného 

prostredia

Ochrana zdravia pri práci a do-
držiavanie legisla  vy v oblas   
zákona o ochrane,  podpore a 
rozvoji verejného zdravia, spadá 
do činnos   odboru bezpečnos   
a životného prostredia, referátu 
pracovného prostredia, ktorý je 
súčasťou Pracovnej zdravotnej 
služby v ŽP a.s.

Skúsenosti z brigád mi po-
mohli aj na vysokej škole

Leto je pre študentov príležitos-
ťou ako si môžu vylepšiť svoju 
fi nančnú situáciu. Železiarne 
Podbrezová takúto možnosť po-
núkajú každoročne a o brigády 
vo fabrike je stále veľký záujem. 
Výnimkou bol azda len minulý 
rok, kedy kvôli pandémii brigád-
nici robili len počas mája. Šancu 
získať brigádu majú prednostne 
žiaci našej súkromnej školy a 
de   zamestnancov. 

čítajte na strane 4

Prevenciou chránime a 
upevňujeme svoje zdravie

Prvoradým poslaním dcérskej 
spoločnos   ŽP Rehabilitácia 
s.r.o. je poskytovanie kvalitných 
rehabilitačných služieb zamest-
nancom Železiarní Podbrezo-
vá a jej dcérskych spoločnos  . 
Mnohí vyhľadávajú rehabilitač-
né služby, žiaľ, len vtedy, keď 
ich už trápia boles   a majú 
problémy.

čítajte na strane 6

Železiarne Podbrezová

Železiarne Podbrezová

Naši futbalisti ukončili 
sezónu remízou

V poslednom kole sezóny 
2020/2021 sme nastúpili v 
domácej Zelpo aréne pro   
Šamorínu. Už pred úvodným 
výkopom bolo jasné, že ani v 
prípade víťazstva nemôžeme 
postúpiť do baráže o Fortuna 
ligu. Zaujímavosťou duelu bol 
fakt, že najmladšími hráčmi 
oboch mužs  ev boli brankári.

čítajte na strane 8FK ŽP

Ing. Igor Veverka
koordinátor SEM a SRBP

Železiarne Podbrezová

Dostatok vstupov a ziskovosť našich 
výrobkov, to je naša priorita

Pán riaditeľ, v poslednom rozhovo-
re pre Podbrezovan ste uviedli, že 
zákazkovo máte naplnený celý prvý 
štvrťrok a prijímate objednávky na 
nasledujúce mesiace. Podarilo sa 
vám dosiahnuť potrebné objemy 
a udržať rentabilitu 
výrobkov aj pri aktu-
álnom prudkom ná-
raste cien vstupných 
surovín?

- Pri tohtoročnom 
náraste priemyselnej 
výroby vo svete dopyt 
po našich výrobkoch 
aktuálne presahuje 
naše výrobné kapa-
city. Zákazkovo tak 
máme naplnené ob-
jemy do konca augusta a aktuálne 
prijímame objednávky na septem-
ber, prípadne na posledný štvrťrok. 
Spoločnos   Transmesa SAU a TAP 
za prvé štyri mesiace vyrobili 2 817 
ton, respek  ve 7,6 milióna metrov 
rúr a profi lov, čo v hmotnostnom vy-
jadrení predstavuje štvorpercentné 
prekročenie plánovaných objemov. 
Z celkového objemu bolo 889 ton 
následne fi nalizovaných elektroly-
 ckým pozinkovaním a 1 055 ton 

mechanickým delením. Za rovnaké 

obdobie sme však dosiahli výrazné 
zníženie štandardných skladových 
zásob, keď bolo vyexpedovaných 
3 545 ton vlastných výrobkov, ako 
aj 1 425 ton tovaru v komoditách 
valcovaných, presných za studena 
ťahaných a nerezových rúr. Celkový 
obrat na úrovni 15,5 milióna eur tak 
predstavuje dvadsaťsedem percent-

né prekročenie obchod-
ného plánu. Zároveň sa 
nám v zákazkách na prvý 
a druhý kvartál podari-
lo dosiahnuť potrebnú 
cenovú úroveň pri stú-
pajúcich cenách vstup-
ných surovín, čo popri 
realizovaných objemoch 
prispelo k prekročeniu 
fi nančného plánu a s 
dobrými hospodárskymi 
výsledkami tak počíta-

me aj v najbližších mesiacoch.
Začiatkom roka nebola ideálna pan-
demická situácia ani v Španielsku, 
kde opatrenia na boj s pandémiou 
prešli do právomoci samospráv jed-
notlivých autonómnych spoločens-
 ev. Španielsko je obľúbená dovo-

lenková des  nácia a letná sezóna 
už klope na dvere. Aká je situácia v 
súčasnos  ?

- Epidemická situácia sa rovnako, 
ako na Slovensku, výrazne zlepšuje 
a dochádza k postupnému uvoľňo-

vaniu pro  pandemických opatrení. 
Deviateho mája bolo zrušené ob-
medzenie voľného pohybu v rámci 
celého Španielska, ako aj zákaz noč-
ného vychádzania. Maloobchodné 
prevádzky, reštaurácie, služby, ako 
aj športové či kultúrne poduja  a 
fungujú naďalej s obmedzením li-
mitov kapacitného využi  a, pri do-
držiavaní prísnych bezpečnostných 
pravidiel. Nádeje na ďalšie zlepšenie 
situácie a návrat zahraničných turis-
tov sa spájajú s vakcináciou, ktorá 
však prebieha pomalšie, ako sa pô-
vodne očakávalo. Až v polovici júla 
má dosiahnuť úroveň 25 a do konca 
augusta 33 miliónov zaočkovaných, 
čo predstavuje 70 percent celkovej 
populácie. Cestovný ruch je považo-
vaný za jeden z motorov ekonomiky 
a v roku 2019 predstavoval podiel 
14,1 percenta na HDP, keď Španiel-
sko navš  vilo viac ako 83,7 milió-
nov zahraničných turistov. Preto, v 
snahe predísť bankrotom v danom 
sektore, sa od siedmeho júna zmier-
ňujú podmienky pre vstup turistov 
z Európskej únie, ako aj z ostatných 
menej rizikových krajín. Naďalej 
však bude potrebné preukázať kom-

pletné očkovanie, prekonanie ocho-
renia, prípadne nega  vny výsledok 
PCR testu.
Čím žijete v týchto dňoch a aké sú 
vaše vyhliadky do nasledujúcich 
mesiacov?

- Vzhľadom na vysoký dopyt je ak-
tuálne našou snahou navýšiť objemy 
výroby. S rovnakým cieľom ďalšej 
automa  zácie a zvyšovania produk-
 vity bol stanovený aj inves  čný 

plán na rok 2021. K najvýznamnej-
ším inves  ciám tohto roku tak bude 
patriť inštalácia linky automa  zova-
ného rovnania a skúšania delených 
rúr a profi lov od spoločnos   MAE, 
ako aj výstavba štvrtej haly prevádz-
ky TAP v Sant Ramon. Realizácia via-
cerých menších inves  cií by sa mala 
uskutočniť začiatkom augusta, kedy 
plánujeme odstavenie výroby z dô-
vodu opráv a čerpania celozávodnej 
dovolenky.  

Napriek dobrým výsledkom je si-
tuácia, v dôsledku nárastu cien su-
rovín, na tre   štvrťrok naďalej zloži-
tá. Dôležité preto bude zabezpečiť 
dostatok vstupov a udržať ziskovosť 
našich výrobkov na dosahovanej 
úrovni aj v druhom polroku.

V dňoch 20. a 21. mája sa po troch 
rokoch v našej spoločnos   usku-
točnil opakovaný recer  fi kačný 
audit podľa noriem API Q1, API 5L 
a API 5CT. Preverované boli nasle-
dovné organizačné útvary: odbor 
riadenia a zabezpečenia kvality, 
právny odbor, odbor persona-
lis  ky a miezd, odbor predaja a 
marke  ngu, odbor expedície a ob-
chodnej administra  vy, odbor zá-
sobovania, prevádzkareň valcovňa 
bezšvíkových rúr a prevádzkareň 
centrálna údržba. Audit bol uzav-
retý bez závažných pripomienok. 
V záverečnom hodnotení audítori 
ohodno  li spoločnosť ŽP a.s. ako 
výrobcu, ktorý je schopný predá-

vať kvalitné výrobky pre petroche-
mický priemysel. Platnosť licencie 
odporučili predĺžiť.  
Počas auditu v odbore riadenia a 
zabezpečenia kvality sme oslovili 
audítora Ing. Jána Štrunca:
Ako prebiehal audit a čo bolo jeho 
hlavným cieľom?

- Všetko prebiehalo podľa plánu. 
Časovo sme momentálne akurát, 
takže zajtra bude môcť byť audit 
ukončený. Za  aľ sa nevyskytli žiad-
ne nezhody a verím, že spoločnosť 
si obháji platnosť licencie. Hlavným 
cieľom auditu bolo preverenie sys-
tému manažérstva kvality vo vašej 
spoločnos  , pretože vyrábate vý-
robky podľa výrobkovej špecifi kácie 
určenej pre použi  e v petrochemic-
kom alebo plynárenskom priemys-
le. Počas auditovania v jednotlivých 

útvaroch som posudzoval schop-
nosť splniť požiadavky zákazníka, 
zákonné a regulačné požiadavky 
týkajúce sa produktu a  ež vlastné 
požiadavky spoločnos   Železiarne 
Podbrezová.
V ŽP a.s. ste po prvýkrát alebo ste 
tu už v minulos   boli?

- Navš  vil som Železiarne Podbre-
zová, s vašimi zamestnancami som 
v kontakte, nakoľko naša fi rma or-
ganizuje aj školenia systému kvality.
Ako sa vám páči v ŽP a.s. a ako by 
ste porovnali našu spoločnosť s 
inými, ktoré ste navš  vili?

Májové audity predĺžili platnosť certifi kátov 

- Povedal by som, že vaša spoloč-
nosť je v prvom rade dobre vedená. 
Podľa noriem, ktoré posudzujeme, 
je výroba adekvátna. Porovnanie s 
inými spoločnosťami nie je jedno-
duché, keďže každá fi rma je v nie-
čom špecifi cká. Sú samozrejme fi r-
my, ktoré sú na tom technologicky 
lepšie, ale takisto horšie. Myslím si, 
ako som už spomenul na začiatku, 
že Železiarne Podbrezová sú predo-
všetkým dobre vedená fi rma.

Za profesionálny prístup a dobrú 
spoluprácu si zaslúžia poďakovanie 
všetci auditovaní zamestnanci.

Cer  fi kačná spoločnosť SGS Slo-
vakia spol. s.r.o. uskutočnila v 
dňoch 25. a 26. mája recer  fi kač-
ný audit integrovaného systému 
environmentálneho manažérstva 
a systému riadenia bezpečnos   
práce v Železiarňach Podbrezová 
a.s. 

Predmetom tohto auditu bolo vy-

konanie prvej cer  fi kačnej previer-
ky zhody integrovaného systému  
s normou ISO 14001:2015 a ISO 
45001:2018.

Po vykonaní auditu boli výsledky 
prerokované s vedením spoloč-
nos  . Externí audítori zhodno  li 
splnenie aplikovania požiadaviek 
noriem ISO 14001:2004 a ISO 
45001:2018 pre vydanie nového 
cer  fi kátu pre ŽP a.s. s platnosťou 
na obdobie troch rokov.

Železiarne Podbrezová sú dobre vedená fi rma

Recertifi kačný audit integrovaného 
systému riadenia environmentálneho 

manažérstva a bezpečnosti práce

Recertifi kačný audit podľa noriem API Q1, API 5L a API 5CT

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Železiarne Podbrezová

 Predstavenstvo ŽP a.s. 
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

TECHNICKÝ RIADITEĽ
Podmienky pre uchádzačov sú:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru, 
- znalosť aspoň jedného svetového jazyka (anglický, nemecký), 
- prax v ŽP a.s. minimálne 6 rokov,
- prax v oblas   riadenia,
- práca s PC, 
- vodičské oprávnenie skupiny B, 
- vysoké pracovné nasadenie, komunika  vnosť, lojálnosť, samostat-

nosť, zodpovednosť, fl exibilita.
V prípade vášho záujmu zúčastniť sa výberového konania na uvedenú funkciu, 

pošlite prosím žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o naj-
vyššom dosiahnutom vzdelaní najneskôr do 15. júna 2021 na adresu:
Železiarne Podbrezová a.s.
Ing. Mária Niklová, personálna riaditeľka
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
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Ing. Ján Villim
asistent personálnej riaditeľky

Krvný rýchlotest na protilátky COVID-19 už aj 
v Zdravotnom stredisku Železiarne Podbrezová

SARS-CoV-2 (Severe Acute Res-
piratory Syndrome Coronavirus 
2) patrí medzi RNA vírusy a je 
pôvodcom koronavírusovej cho-
roby COVID-19 (COronaVIrusDi-
sease). Vírus sa šíri prenosom z 
človeka na človeka v prvom rade 
prostredníctvom kvapôčkovej 
infekcie. Infi kované kvapôčky sa 
uvoľňujú, keď chorý kašle alebo 
kýcha, prípadne pri rýchlom tem-
pe reči.

Najlepšou obranou organizmu 
pred vírusmi je imunitný systém. 
Vyšetrenie hladín pro  látok pro   
koronavírusu SARS-CoV-2 môže 
preukázať, či ste sa s vírusom už 
stretli, či organizmus spus  l ob-
rannú reakciu, a či si váš organiz-
mus vybudoval istú mieru imunity 
tvorbou pro  látok.

Čo sú protilátky 
a ako fungujú? 

Pro  látky sú bielkoviny, ktorých 
úlohou je rozpoznať, označiť a ne-
utralizovať vírus alebo ak  vovať 
iné zložky imunitného systému na 
jeho zničenie. Hladiny pro  látok 
v rôznej miere pretrvávajú v krvi 

aj po prekonaní infekcie s cieľom 
zabrániť opätovnému vzplanu  u 
ochorenia. Ak máte požadovanú 
hladinu pro  látok, tak si váš imu-
nitný systém vírus zapamätal a vie 
vás pred ním chrániť.

Prvé pro  látky sa podľa do-
stupných zdrojov začínajú tvoriť 
7 – 10 dní po nástupe klinických 
príznakov (u zhruba 90 percent 
pacientov). Pacien   s klinickými 
príznakmi a závažným priebehom 
ochorenia majú zväčša vysoké 
hodnoty pro  látok. U pacientov 
bez klinických príznakov sú hladi-
ny pro  látok nízke alebo sa tvoria 
v takej miere, ktorá nie je zis  teľ-
ná. V závislos   od triedy pro  látky 
je možné zachy  ť ich hladiny aj po 
uplynu   dlhšej doby.

Pro  látky v triede IgM sa tvo-
ria v skorých štádiách infekcie, sú 
vo vzájomnom vzťahu s klinickými 
príznakmi a je reálny predpoklad, 
že sú typické pre akútnu fázu in-
fekcie. Z doterajších skúsenos   
sme ich schopní zis  ť v prevažnej 
miere u pacientov s príznakmi a u 
tých s ťažším priebehom ochore-
nia, a to aj dlhodobo, aj po preko-
naní infekcie.

Pro  látky v triede IgG majú vy-
sokú špecifi citu (schopnosť určiť 

presne skúmaný znak) a sú prí-
tomné po prekonaní infekcie. U 
pacientov s klinickými príznakmi a 
pri závažnom priebehu ochorenia 
sa predpokladá začiatok ich tvorby 
v priebehu štrnásť dní. U pacien-
tov bez klinických príznakov po-
tom najskôr po štrnás  ch až trid-
sia  ch dňoch dňoch po prekonaní 
infekcie.

Železiarne Podbrezová a.s. budú 
od 9. júna poskytovať v Zdravot-
nom stredisku ŽP a.s. pre svojich 
zamestnancov i zamestnancov 
dcérskych spoločnos   vyšetrenie 
pro  látok pro   SARS-CoV-2. Rých-
ly lekársky test na zistenie IgG (dl-
hodobých) a IgM (akútnych) pro-
 látok pro   SARS-CoV-2 ponúka 

vysokú presnosť a zachytávajú aj 
pro  látky vytvorené po očkovaní 
pro   COVID-19.

Ako prebieha testovanie?
Ako vzorka sa používa kapilárna 

krv z prsta, preto je použi  e testov 
pohodlné. Odber nie je nutné rea-
lizovať na lačno.

Objednanie
Ak máte záujem o vyšetrenie, 

môžete sa objednať elektronicky 
prostredníctvom Informačného 

systému LEKÁRSKE PREHLIADKY 
– objedná zamestnanec poverený 
objednávaním na lekárske pre-
hliadky  (majster, referent, sek-
retariát). Zamestnanci, ktorým z 
povahy pracovnej pozície nevyplý-
va potreba absolvovanie periodic-
kých preven  vnych prehliadok a 
ich nadriadení nemajú prístup k 
systému objednávania na lekárske 
prehliadky sa objednajú na tel.: kl. 
2952, 2959.

Cena za vyšetrenie
Odber vzorky a vyšetrenie bez 

indikácie ošetrujúceho lekára nie 
je hradené zo zdravotného pois-
tenia,  preto si zamestnanec hradí 
vyšetrenie ako samoplatca. Cena 
za vyšetrenie pro  látok je 15 eur. 

Platba je možná len v hotovos  . 

Odber
Odber vzorky bude realizovaný 

v Zdravotnom stredisku ŽP a.s. 
každú stredu od 13.30 do 14.30 
hodiny. 

V prípade zvýšeného záujmu 
budú odberové hodiny rozšírené.  
Odber vzorky je možné realizovať 
v prípade záujmu aj počas zdravot-
nej prehliadky. 

Výsledok
Výsledok vyšetrenia obdržíte 

do dvadsia  ch minút od odberu, 
prípadne vám bude doručený e-
mailom v šifrovanej podobe do 
jedného dňa. Súčasťou výsledku je 
výška hladiny pro  látok.

*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa*naša anketa* naša anketa*

Využijete možnosť dať sa otestovať na protilátky?

Ján LUNTER, valcovňa bezšvíko-
vých rúr

- Ja som COVID-19 prekonal, mal 
som našťas  e ľahší priebeh, ale 
myslím si, že je dobre overiť si, či 
mám pro  látky. Ak bude taká mož-
nosť, určite ju využijem, ak to bude 
pre mňa vyhovujúce a podľa toho 
sa potom rozhodnem, či sa mám 
dať zaočkovať.

Róbert KLESKEŇ, valcovňa bezšví-
kových rúr

- COVID-19 som neprekonal. Urči-
te by som uvítal možnosť overiť si, 
či mám vytvorené pro  látky. A to 
by ovplyvnilo aj moje rozhodnu  e, 
či sa dať očkovať. Pred COVID-19 

mám rešpekt, mnohým skompliko-
val život.

Anna ŤAŽKÁ, valcovňa bezšvíko-
vých rúr

- COVID-19 som prekonala, prie-
beh som mala prvý týždeň ťažší, 
ale dalo sa. Bolo to vo februári a 
je možné, že mám vytvorené pro-
 látky. Keďže mi záleží na mojom 

zdraví, hlavne kvôli mojej rodine, 
určite by som sa rada otestovala.

Miloš LUKÁČ, energe  ka
- Nie som si vedomý, že by som 

bol prekonal COVID-19. Určite je to 
dobrá myšlienka a ľudia ju uvítajú. 
Aj ja ju rád využijem. Idem už na 
druhú dávku vakcíny a tak aspoň 
zis  m, či to má na mňa účinok a či 
sa mi vytvoria pro  látky. 

Jakub MEDVEĎ, energe  ka
- Ja som nedostal COVID-19. V ro-

dine ho prekonala mama, našťas  e 
s ľahším priebehom. Ja mám pred 
tou chorobou rešpekt, nepodce-
ňujem ju a rád by som si overil, či 
mám alebo nemám pro  látky, čo 
ovplyvní moje rozhodnu  e o oč-
kovaní.

Mgr. Vanda KUPCOVÁ, ťaháreň 
rúr

- COVID-19 som nemala, ale už 
som absolvovala prvú dávku oč-
kovania a zajtra idem na druhú. 
Určite uvítam možnosť overiť si, či 
bolo očkovanie pre mňa prínosom 
a podľa mňa by sa každý mal dať 
otestovať, či má dostatok pro  lá-
tok.

Právny odbor – referát organizácie
 a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Ing. Soňa Roštárová

Vnútorná legisla  va sa dotýka všetkých oblas   činnos   Železiarní 
Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej usta-
novení vykonávajú jednotlivé činnos  . Preto je nevyhnutné, aby bola 
vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  
D-05/2020 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a 
organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na 
nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legis-
la  vy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom 
mesiaci. V máji boli zverejnené:

Organizačné normy

Smernica S-302/2021
revízia 2, zmena 0

Objednávanie, evidencia, distribúcia a použí-
vanie pečiatok

Smernica S-407/2018
revízia 2, zmena II Daň z pridanej hodnoty

Smernica S-507/2021
revízia 3, zmena 0 Hodnotenie rizík BOZP

Smernica S-517/2021
revízia 4, zmena 0

Daňové a nedaňové náklady ŽP a.s. a základ 
dane z príjmov právnických osôb

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Opatrenie č. 04/2021
Odstránenie nedostatkov a doporučení  z re-
cer  fi kačného a  dozorového auditu systému 
manažérstva kvality

Opatrenie č. 05/2021
Odstránenie nedostatkov z recer  fi kačného 
auditu podľa noriem API Q1, 9. Ed., API 5L, 46. 
Ed. a API 5CT, 10.Ed.

 
Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné 

akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a 
všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v čas   Dokumenty – 
úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na 
adrese:

h  p://dbmis/informa  ka/VPN/Index.htm

Prístroj vyhodno   hladinu pro  látok zo vzorky kapilárnej krvi z prsta. Foto: I. Kardhordová

M. LUKÁČ J. MEDVEĎ V. KUPCOVÁ

A. ŤAŽKÁR. KLESKEŇJ. LUNTER
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S Ing. Ivanom Liščinským, vedúcim valcovne bezšvíkových rúr

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Pred polrokom bola vo valcovni bezšvíkových rúr inštalovaná nová tvrdokovová píla.    
 Foto: I. Kardhordová

Ochrana zdravia pri práci a do-
držiavanie legisla  vy v oblas   
zákona o ochrane,  podpore a 
rozvoji verejného zdravia, spadá 
do činnos   odboru bezpečnos   a 
životného prostredia (Pbžp), refe-
rátu pracovného prostredia, ktorý 
je súčasťou Pracovnej zdravotnej 
služby (PZS) v Železiarňach Pod-
brezová. Nielen o tom, akú úlohu 
zohral Pbžp v súvislos   s pandé-
miou ochorenia COVID-19 v roku 
2020, ale aj o súčasnej situácii v 
našej spoločnos   v tejto oblas-
 , sme sa zhovárali 

s vedúcim odboru 
Pbžp, Ing. Pavlom 
Faškom: 

- Poslaním verej-
ných zdravotníkov 
v PZS v súvislos   s 
pandémiou bolo, a 
je, najmä sledovanie 
aktuálnych legisla  v-
nych požiadaviek a 
spolupráca pri prijí-
maní opatrení, zame-
raných na prevenciu 
šírenia tohto ochorenia. PZS sa 
však aj priamo podieľala na vyko-
návaní preven  vnych opatrení, a 
to pri skríningovom testovaní za-
mestnancov, ako súčasť odberové-
ho  mu. 

S realizáciou opatrení v roku 
2020 sme začali začiatkom feb-
ruára, ešte pred vyhlásením pan-
démie, spoluprácou s odborom 
zásobovania, pri výbere a zabez-
pečovaní vhodných dezinfekč-
ných prostriedkov a osobných 
ochranných pracovných pomôcok 
(OOPP), potrebných pre vybavenie 
personálu ambulancie, ako sú ove-
raly, návleky, rukavice, respirátory 
FFP3 a tvárové š  ty, aj pre ostat-
ných zamestnancov ŽP a.s. Zabez-

Navrhuje preventívne opatrenia
a podieľa sa aj na ich realizácii

O činnosti odboru bezpečnosti a životného prostredia 

pečenie vhodnej dezinfekcie a prí-
slušných OOPP v tomto období pre 
odbor zásobovania určite nebolo 
jednoduché, keďže z dôvodu vy-
sokého dopytu ich bol celosvetový 
nedostatok. Čo sa týka dezinfekcie, 
ŽP a.s. promptne pristúpili k jej 
zabezpečovaniu prostredníctvom 
odboru riadenia a zabezpečenia 
kvality, ktorý už v priebehu marca 
mal k dispozícii dezinfekčné pros-
triedky určené na dezinfekciu po-
vrchov a rúk. 

Začiatkom marca bol z dôvodu 
prevencie šírenia nového ochore-
nia COVID-19 vydaný prvý Príkaz 
GR č. 9/2020, v ktorom boli stano-

vené úlohy, zabezpe-
čujúce implementáciu 
opatrení z vyhlášok 
vydaných Úradom ve-
rejného zdravotníctva 
SR,  ako aj z usmernení 
hlavného hygienika a 
Ministerstva zdravot-
níctva SR, súvisiacich s 
pandémiou COVID-19. 
Súčasťou stanovených 
úloh a prijatých opat-
rení bolo napríklad za-
bezpečenie zvýšenej 

dezinfekcie priestorov, v spoluprá-
ci so ŽP Bezpečnostné služby s.r.o., 
stanovenie povinnos   pre vodičov 
externých špedičných služieb, vo-
dičov osobných motorových vozi-
diel so zahraničným evidenčným 
číslom a pre zamestnancov exter-
ných spoločnos  , používanie res-
pirátorov, resp. rúšok  pri vstupe 
do areálu ŽP a.s. ako i počas prí-
tomnos   v areáli ŽP a.s.

Prostredníctvom ďalších príka-
zov GR boli, a naďalej aj sú, pravi-
delne prijímané aktuálne preven-
 vne opatrenia, ktoré reagujú na 

legisla  vne požiadavky, stanovené  
na základe aktuálneho vývoja epi-
demickej situácie v SR. Z prijatých 
opatrení môžem spomenúť nap-

ríklad: obmedzenie pracovných 
ciest zamestnancov na nevyhnut-
né prípady; zákaz uskutočňovania 
exkurzií v ŽP a.s. až do odvolania; 
obmedzenie školení a absolvo-
vania aktualizačných odborných 
príprav; obmedzenie vykonávania 
lekárskych preven  vnych prehlia-
dok v súvislos   s prácou; preru-
šenie poskytovania rekondičných 
pobytov pre zamestnancov; po-
užívanie vyhradenej miestnos   
na výberové konania so zabezpe-
čením ochranných prostriedkov,  
zvýšenej dezinfekcie a dodržaním 
bezpečnostných rozstupov; ob-
medzenie porád, zabezpečenie 
komunikácie, najmä prostredníc-
tvom e-mailov, videokonferencií a 
telefonicky; zatvorenie hradu Ľup-
ča a poskytovanie zamestnancom 
„home offi  ce“, pokiaľ to povaha 
ich práce umožňovala. V neposled-
nom rade aj stanovenie povinnos   
prekry  a dýchacích ciest v interié-
ri a v exteriéri ŽP a.s. V súčasnos   
pla   Príkaz GR č. 9/2021 - Preven-
cia pred šírením nového ochorenia 
COVID-19.

Na základe usmernenia hlav-
ného hygienika SR boli 20. marca 
2020 PZS vypracované Prevádzko-
vé opatrenia pre ambulanciu vše-
obecného lekára ŽP a.s., ktoré ob-
sahovali prvé dostupné základné 
informácie o povahe a príznakoch 
tohto nového ochorenia, ako aj 
usmernenia postupu pri podozre-
ní z ochorenia, pri používaní OOPP 
a pri izolácii podozrivého z ocho-
renia COVID-19. Personál ambu-
lancie bol priebežne vybavovaný 
OOPP pre biologickú ochranu so 
stupňom ochrany BSL 2 (overal, 
respirátor FFP 2, FFP 3, rukavice, 
návleky, tvárový š  t). V priestoroch 
zdravotného strediska bola zriade-
ná izolačná miestnosť. V súvislos   
s nebezpečným zdravotníckym od-
padom súvisiacim s COVID-19, boli 

zakúpené nádoby KLINIK Box a 
zmluvne zabezpečený jeho vývoz a 
zneškodňovanie oprávnenou oso-
bou. Súčasťou prijatých opatrení 
bola aj úprava prevádzkového re-
žimu ambulancie a zabezpečenie 
vyššej frekvencie upratovania jej 
priestorov. Koncom roka 2020 sa 
v ambulancii všeobecného lekára 
ŽP a.s., na odporúčanie PZS, zača-
lo s prvým skríningovým  testova-
ním zamestnancov, podozrivých 
z ochorenia COVID-19, pomocou 
an  génových testov.

Ďalším z prijatých opatrení bolo 
obmedzenie prevádzky rehabilitá-
cie v dcérskej spoločnos   ŽP Re-
habilitácia s.r.o., v termíne od 13. 
marca do 30. apríla 2020. 

Dňa 16. apríla 2020 bol v ŽP a.s. 
na základe príkazu GR č. 9/2020, 
menovaný „Pracovný  m pre ko-
ordináciu krokov počas vyhlásenia 
mimoriadnej situácie na území 
Slovenskej republiky, súvisiacej s 
ochorením COVID-19 v rámci ŽP 
Group“. Jeho úlohou bolo,  a je, pra-
videlné sledovanie legisla  vnych 
požiadaviek spojených s ochore-
ním COVID-19 a ich zapracovanie 
do interných riadiacich aktov, ako 
aj oboznamovanie zamestnancov s 
aktuálnymi opatreniami, usmerne-
niami a odporúčaniami, vydanými 
v súvislos   s ochorením COVID-19. 
Zamestnanci boli pravidelne infor-
movaní aj prostredníctvom podni-
kových novín, podnikového rozhla-
su, intranetu a infolinky.

Situácia si vyžiadala, v spolu-
práci so ŽP Gastroservis s.r.o., aj 
zmenu v poskytovaní stravovania 
zamestnancom formou balíčkov a 
výdajných automatov od 13. mar-
ca do 30. apríla 2020. Neskôr bolo 
poskytovanie stravovania opätov-
ne zabezpečené v priestoroch zá-
vodných jedální, ale s dodržaním  
aktuálne platných pro  epidemic-
kých opatrení, ako sú: dezinfekcia 

rúk, prekry  e dýchacích ciest res-
pirátorom, dodržiavanie odstupov, 
rozstupy stolov, za jedným stolom 
maximálne štyri osoby a pravidel-
ná dezinfekcia povrchov. 

Železiarne Podbrezová a.s., 
ako jedny z mála zamestnávate-
ľov, pristúpili v rámci prevencie 
voči ochoreniu COVID-19 k opa-
kovanému bezplatnému poskyt-
nu  u vitamínových balíčkov pre 
všetkých zamestnancov, vrátane 
dcérskych spoločnos  , ako i pre 
svojich bývalých zamestnancov. V 
rámci preven  vnych opatrení je 
zabezpečené vybavenie všetkých 
zamestnancov ochrannými tex  l-
nými rúškami a respirátormi FFP2. 

V januári 2021 bolo zriadené 
mobilné odberné miesto (MOM) 
v priestoroch Domu kultúry v Pod-
brezovej, ktoré bolo určené na 
skríningové an  génové testova-
nie, najmä zamestnancov ŽP a.s. 
a ich rodinných príslušníkov, za-
mestnancov dcérskych spoločnos   
i  žiakov Súkromnej spojenej školy 
ŽP.

Odbor Pbžp sa na testovaní ak-
 vne spolupodieľal v rámci odbe-

rových  mov v MOM, ako aj pri 
zabezpečovaní správneho  nakla-
dania so vzniknutým odpadom, 
podliehajúcim osobitným požia-
davkám prevencie nákazy. V MOM 
sa doteraz uskutočnilo trinásť tes-
tovacích kôl.

Administrácia úkonov v rámci 
MOM bola riadená odborom per-
sonalis  ky a miezd. Zamestnan-
com, ktorí boli pozi  vne testovaní 
na ochorenie COVID-19, boli zo 
strany ŽP a.s. zabezpečené a doda-
né „balíčky prvej pomoci“. 
O tom, ako sa podieľali na za-
bezpečení úloh súvisiacich s pan-
demickými opatreniami ďalšie 
útvary a dcérske spoločnos  , sa 
dočítate v nasledujúcich číslach 
Podbrezovana.

Máme za sebou prvých päť mesia-
cov roka. Ako hodno  te toto ob-
dobie vo vašej prevádzkarni?

- Do nového roka sme vstúpili 
v očakávaní naplnenia prognóz o 
stúpajúcom dopyte po valcova-
ných bezšvíkových rúrach. Zmenili 
sme organizáciu práce z 3-zmen-
ného šesťdňového pracovného 
režimu na 4-zmenný nepretržitý 
pracovný režim vo všetkých stre-
diskách valcovne bezšvíkových rúr. 
Pandemická situácia na Slovensku 
nám vyradila viacerých zamest-
nancov z pracovného procesu, 
ktorých sme úspešne nahrádzali z 
vlastných zdrojov prácou nadčas 
nielen zamestnancami robotníc-
kych, ale aj technicko-hospodár-
skych kategórií, aby sme zabezpe-
čili chod prevádzkarne a plnenie 
výrobných úloh.

Darí sa vám napĺňať plán, ktorý 
ste si vytýčili na začiatku roka?

- Napriek uvedeným problémom 
sme stanovené plánované úlohy 
splnili vo všetkých sledovaných 
ukazovateľoch. V distribučnej vý-
robe sme za päť mesiacov roka 
2021 vyrobili 87 600 ton bezšví-

kových rúr, čo znamená prekroče-
nie plánu o 7 300 ton, v realizácii 
57 800 ton, prekročenie plánu o 
4 400 ton. Vhodnou 
skladbou zákaziek sa 
nám darí zostavovať 
op  málny valcovací 
program, ktorý nám 
umožňuje podkračo-
vať plánovanú pred-
váhu.

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

- Sledujeme vývoj 
zákaziek, ktorý nám 
dáva predpoklady na plnenie sta-
novených úloh aj v nasledujúcom 
období. V najbližšom období by 
sme chceli doplniť stav zamest-
nancov podľa normy obsadenia, 
stabilizovať kolek  v valcovne bez-
švíkových rúr a tým vytvoriť pod-
mienky pre plnenie výrobných 
úloh. V spolupráci s obslužnými 
prevádzkarňami a odbornými út-
varmi už v tomto období pripra-
vujeme realizáciu júnovej strednej 
opravy tak, aby sme udržali poru-
chovosť jednotlivých zariadení na 
stanovenom limite. 

Na konci minulého roka sme 
zmenili delenie rúr za chladníkom. 

Inštaláciou nových tvrdokovových 
píl s menovitým priemerom kotú-
ča 1 370 milimetrov došlo k zme-

ne úpravárenských 
činnos   a výrazne sa 
zvýšili nároky na ria-
dičov píl, ako aj pre-
dákov redukovne. 

Zmena spôsobu 
delenia rúr priniesla 
aj problémy, kon-
krétne v tvorbe otre-
pov na rezoch alebo 
vysokom zaťažení 
píl pri rezaní hrubo-
stenných rúr veľkých 
priemerov, čo rieši-

me zmenou geometrie rezných ko-
túčov. Postupne odstraňujeme pr-
votné nedostatky na týchto pílach 
a nastavujeme parametre systému 
dohľadu kotúčov Prometec.

S cieľom zlepšenia tvárnenia 
tenkostenných lúp pripravujeme 
zmenu v kalibrácii pevných valcov 
pretlačovacej stolice. Ide o sériu 
skúšobných valcovaní, kde dôjde k 
zmene geometrie niektorých pev-
ných košov. Súčasne sa zmenia aj 
rozsahy hrúbok s  en v nápicho-
vých skupinách.

Technológia vykonala skúšku vý-
roby rúr priemeru 25 milimetrov, 
ktoré budú určené zväčša ako po-

lotovar pre výrobu rúr, ťahaných za 
studena. Túto zmenu nie je možné 
realizovať na súčasných stojanoch 
redukovne, preto bol pripravovaný 
nový kalibračný rad. Skúška dopad-
la dobre a pre zavedenie priemeru 
25 milimetrov do sériovej výroby 
bude skúška opätovne zopakovaná 
pri väčšom objeme 20 ton.

V ŽP a.s. došlo k zmene spôsobu 
vyhodnocovania rizík bezpečnos   
práce, čoho výsledkom je nový ka-
talóg rizík. Zamestnanci valcovne 

Aj napriek ťažkostiam sme plánované úlohy splnili
bezšvíkových rúr pripravili katalóg 
pre profesie prevádzkarne a v sú-
časnos   sú s ním všetci oboznamo-
vaní.
K naplneniu plánovaných úloh a 
cieľov v nasledujúcich mesiacoch 
roku 2021, vedenie valcovne bez-
švíkových rúr želá všetkým spo-
lupracovníkom prevádzkarne, aj 
zamestnancom celej fi rmy a ich 
rodinám, predovšetkým pevné 
zdravie, vytrvalosť a pozi  vnu 
energiu.

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk
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Do práce v Železiarňach Podbrezová sa chystá nastúpiť 
šestnásť úspešných absolventov štúdia v našej odbornej škole

Dňa 26. mája sa zišlo tridsaťjeden 
úspešných absolventov Súkrom-
nej spojenej školy Železiarne 
Podbrezová, organizačnej zložky 
Súkromnej strednej odbornej 
školy hutníckej, v školskej klu-
bovni. 

Za prítomnos   členky Predsta-
venstva ŽP a.s. a personálnej ria-
diteľky Ing. Márie Niklovej, člena 
predstavenstva, obchodného ria-
diteľa a podpredsedu školskej rady 
Ing. Vladimíra Sotáka ml., riaditeľ-
ky školy Ing. Miriam Pindiakovej a 
triednych učiteľov IV.A a IV.B. trie-
dy, sa uskutočnil akt odovzdávania 

vysvedčení absolventom v profesii 
mechanik strojov a zariadení a 
mechanik mechatronik. Ing. Má-
ria Niklová vo svojom príhovore, 
okrem iného, povedala: „Želám 
vám peknú budúcnosť a verím, že 
 , ktorí ste sa rozhodli pre vyso-

koškolské štúdium, sa ako úspešní 
absolven   raz vrá  te do Železiarní 
Podbrezová.“ Riaditeľka školy Ing. 
Miriam Pindiaková konštatovala, 
že: „mimoriadna situácia, ktorá 
nastala v roku 2020 a na ktorú 
nikto z nás nebol stopercentne 
pripravený, nás všetkých prinú  la 
prijímať mimoriadne opatrenia. 
Zmenil sa spôsob vyučovania a 
museli sme sa prispôsobiť aktu-
álnym možnos  am vzdelávania. 
Niekoľkomesačná dištančná for-
ma, predovšetkým na teore  ckom 
vyučovaní, však nebola prázdnina-
mi. Som rada, že sme spoločne, aj 
vďaka veľkej podpore a benefi tom 

zriaďovateľa, toto náročné obdo-
bie zvládli, že sme mohli realizovať 
prak  cké vyučovanie bez akých-
koľvek obmedzení a dnes môžem 
skonštatovať, že ste všetci úspeš-
ne ukončili štúdium a zmaturova-
li.“ Svoj príhovor ukončila slovami: 
„Všetkým vám do ďalšieho života 
želám veľa šťas  a, študijných, 
pracovných a osobných úspechov. 
Verím, že zúročíte nadobudnuté 
vedomos   a zručnos  , ktoré ste 
získali počas štúdia a budete hrdí 
na to, že ste boli práve žiakmi na-
šej školy.“

Nasledovalo prevza  e vysvedče-
ní a ďakovných listov. Bolo to, v po-
rovnaní s tradičnými slávnostnými 
aktmi, ktoré sa konajú každoročne 
v dome kultúry, skromnejšie po-
duja  e. Atmosféra však slávnost-
ná bola a nielen vďaka rečníkom, 
ale umocnili ju aj ocenenia. Celko-
vo najlepší absolvent Juraj Vološín 
dostal Cenu generálneho riaditeľa 
ŽP a.s. Ing. Vladimíra Sotáka. Za 
výborné študijné výsledky dostali 
odmeny Jakub Kováčik, Juraj Volo-
šín a Ivan Štefančík.

Bodkou za slávnosťou pozname-
nanou pro  epidemickými opat-
reniami, bolo poďakovanie absol-
venta Roberta Schmidta, v mene 
všetkých spolužiakov, z ktorého 
vyberáme: „Naše ďakujem pat-
rí všetkým učiteľom, majstrom 
odbornej výchovy a vychováva-
teľom. Obrovská vďaka patrí náš-
mu zriaďovateľovi, Železiarňam 
Podbrezová. Ich zásluhou nám 
škola dala všetko, čo si len študent 
môže priať, príjemný, kvalitný a 
moderný priestor na vzdelávanie, 
prax a rôzne ďalšie výhody, ktoré v 
iných školách nie sú samozrejmos-
ťou. Nikdy na túto školu nezabud-

neme!“ 
Do pracovného pomeru v Že-

leziarňach Podbrezová sa chystá 
nastúpiť šesť mechatronikov a 

desať mechanikov strojov a zaria-
dení. Im, aj tým, ktorí sa rozhodli 
študovať, či našli iné uplatnenie, 
prajeme dobrý štart do života.

Leto je pre študentov príležitos-
ťou ako si môžu vylepšiť svoju 
fi nančnú situáciu. Železiarne Pod-
brezová takúto možnosť ponúkajú 
každoročne a o brigády vo fabrike 
je stále veľký záujem. Výnimkou 
bol minulý rok, kedy kvôli pan-
démii brigádnici robili len po čas 
mája. Šancu získať brigádu majú 
pred nostne žiaci našej súkromnej 
ško ly, de   zamestnancov, ktorí 
spĺňa jú vekovú hranicu osemnásť 
rokov a  , ktorí v ŽP a.s. už brigá-
dovali. Aj v tomto roku prejavi li o 
letnú "posilu" najväčší záujem vý-
robné prevádzkarne – oceliareň, 
valcovňa bezšvíkových rúr, ťahá-
reň rúr, no uplatnenie brigádnici 
nájdu aj v iných úsekoch, podľa 
potreby.

Ako o letnú brigádu požiadať?
Letná ak  vita v ŽP a.s. nie je 

len o privyrobení si, hoci to je pre 
mnohých študentov najväčším lá-
kadlom. 

Ešte väčším bonusom do budúc-
nos   môžu byť získané skúsenos   
z praxe, ktorá je častokrát vyžado-
vaná aj u uchádzačov o prvé za-
mestnanie. 

Prihlasovanie na letné brigády 
je realizovateľné prostredníctvom 
online formulára na webovej 
stránke www.zelpo.sk, sekcia KA-

RIÉRA, formulár „Žiadosť o letnú 
ak  vitu.“ 

Všetci naši brigádnici pracujú 
na základe pracovnej zmluvy a nie 
„brigádnickej dohody“. To zname-
ná, že majú rovnaké práva, ale aj 
povinnos  , ako stáli zamestnanci.

Počas rokov štúdia na strednej 
škole v podbrezovských železiar-
ňach brigádoval aj Ing. Milan No-
sáľ, absolvent Súkromnej spoje-
nej školy Železiarne Podbrezová, 
odbornej zložky Súkromná od-
borná škola hutnícka. Na strednej 
škole sa zaujímal o elektrotechni-
ku, na vysokej škole sa rozhodol 
venovať výrobným technológiám. 
Nielen zarobené peniaze z brigád, 
ale aj š  pendium od ŽP a.s. mu 
„uľahčilo“ študentský život. Ako 
minul prvé zarobené peniaze a 
na aké pracovisko v rámci ŽP a.s. 
nastupuje už toto leto, nám pre-
zradil v rozhovore. 

Ste absolventom Súkromnej 
strednej odbornej školy hutníckej 
Železiarne Podbrezová. Prečo ste 
sa rozhodli študovať na tejto ško-
le a ako si spomínate na stredoš-
kolské časy? 

- Na stredoškolské časy spomí-
nam ako na jedno z najkrajších 
období. Rozhodol som sa študovať 
na tejto škole kvôli odboru Me-
chanik mechatronik, pretože ma 
bavila elektrotechnika a neskôr 
strojársky priemysel a práve tento 

odbor poskytuje potrebné znalos   
v daných oblas  ach, ktoré mi ne-
skôr pomohli pri štúdiu na vysokej 
škole. 

Počas školy ste mali možnosť 
praxovať v ŽP a.s. Trávili ste tu aj 
letné brigády. Koľkokrát a v akých 
prevádzkarňach ste brigádovali? 

- V Železiarňach Podbrezová 
som brigádoval štyrikrát, a to ako 
strojník energe  ckých zariadení 
prevádzkarne energe  ka, v archí-
ve technických výkresov, kontrolný 
pracovník defektosko-
pie odboru riadenia a 
zabezpečenia kvality 
a operátor odlievač v 
prevádzkarni ocelia-
reň. 

Počas brigády v ar-
chíve technických vý-
kresov som sa naučil 
pracovať v programe 
Autodesk Invenor, a 
to mi neskôr pomohlo 
pri štúdiu na vysokej 
škole pri CAx techno-
lógiách a konštruovaní čas   stro-
jov. 

Okrem skúsenos   to bola aj dob-
rá príležitosť ako si cez leto privy-
robiť, mám pravdu? 

- Áno, bola to dobrá príležitosť, 
ktorú určite odporúčam každému 
študentovi. 
Pamätáte si, na čo ste ako študent 
minuli zarobené peniaze? 

- Za svoje prvé zarobené penia-
ze som si kúpil notebook, ktorý mi 
dobre slúžil počas celého štúdia na 
vysokej škole. Všetky ostatné zaro-
bené peniaze som použil na ubyto-
vanie, stravu, oblečenie cestu do 
školy a všetky ostatné náklady spo-
jené so štúdiom na vysokej škole. 

Po strednej škole ste sa rozhodli 
pokračovať na vysokej škole. Pri-
blížite nám aký odbor ste študo-
vali? 

- Študoval som na technickej fa-
kulte odbor Kvalita a 
bezpečnosť vo výrob-
ných technológiách na 
Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzite v 
Nitre. Absolvent tohto 
študijného odboru do-
káže riešiť problémy sú-
visiace so zavádzaním a 
prevádzkou výrobno-
technologických systé-
mov. Má potrebné zna-
los   na zabezpečenie 
racionálnej prevádzky 

takýchto zariadení pri zachovaní 
požadovanej kvality produkcie. 

Ďalej má znalos   o výrobných 
technológiách (zlievaní, tvárnení, 
obrábaní, zváraní, povrchových 
úpravách, tepelnom spracovaní, 
montáži, doprave a skladovaní), 
materiáloch, výrobných strojoch, 
prostriedkoch operačnej a medzi-
operačnej dopravy a manipulácie, 
kontrole výrobných procesov a o 

ich riadení. 
Uvedené špeciálne znalos   má 

rozšírené o vedomos   z počíta-
čovej techniky, CAx systémov a 
CAx technológií používaných pri 
príprave a riadení výroby. Absol-
vent ma ďalšie znalos  , na báze 
ktorých je schopný komunikovať 
s ostatnými profesiami a zložka-
mi par  cipujúcimi na zabezpečení 
výroby (ekonomika, manažment, 
konštrukcia, zásobovanie, atď.). 

Absolvent má schopnosť uplat-
niť sa pri implementácii a prevádz-
kovaní výrobno-technologických 
systémov ako technológ, konštruk-
tér a v kontrole kvality výroby. Má 
 ež dostatočné znalos   potrebné 

na projektovanie ucelených čas   
výrobných postupov. 

Využili ste aj možnosť š  pendia 
od ŽP a.s.? Ako vám to na vysokej 
škole pomohlo? 

- Pomohlo mi to s pokry  m ná-
kladov na ubytovanie, stravu a 
cestu do školy. Keďže mnoho štu-
dentov zvykne brigádovať aj počas 
školského semestra, v porovnaní s 
nimi som mal viac času venovať sa 
štúdiu.

Cez leto nastupujete do trvalého 
pracovného pomeru do ŽP a.s. Na 
akú pozíciu? 

- Nastupujem na pracovnú pozí-
ciu ako operátor odlievač prevádz-
karne oceliareň, kde som predtým 
aj brigádoval.

Skúsenosti z brigád mi pomohli aj na vysokej škole
Letné brigády v Železiarňach Podbrezová nie sú len o privyrobení si

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

redakcia
noviny@zelpo.sk

Ešte podpis do pamätnej knihy...

Cenu generálneho riaditeľa ŽP a.s. odovzdal Jurajovi Vološínovi Ing. Vladimír Soták ml. 
Foto: I. Kardhordová

Ing. Mária Niklová odovzdáva absolventovi ďakovný list a blahoželá mu k dosiahnutým 
úspechom.                                                                                                      Foto: I. Kardhordová

Akt odovzdávania vysvedčení absolventom v profesii mechanik strojov a zariadení a mechanik mechatronik
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Škola mi dala vedomosti, širší rozhľad, ale aj istú formu sebarealizácie
Anketa s absolventmi Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová, organizačnej zložky Súkromne gymnázium ŽP

Radovan FLOCH 

Dňa 28. mája si aj dvadsaťpäť 
študentov organizačnej zložky 
Súkromné gymnázium ŽP prevza-
lo maturitné vysvedčenia za prí-
tomnos   člena predstavenstva, 
obchodného riaditeľa a podpred-
sedu školskej rady Ing. Vladimíra 
Sotáka ml., asistenta personálnej 
riaditeľky Ing. Jána Villima, riadi-
teľky školy Ing. Miriam Pindiako-
vej a triednych učiteľov.

Študentom sa prihovoril Ing. Vla-
dimír Soták ml., ale aj Ing. Miriam 
Pindiaková, ktorá skonštaovala, že 
posledné mesiace boli, vzhľadom 
na pandémiu náročné, no zvlád-
nuteľné aj vďaka podpore a bene-
fi tom od zriaďovateľa školy – Žele-
ziarní Podbrezová.

„ŽP a. s. vytvorili úžasné podmien-
ky na vzdelávanie mladých ľudí nie-
len z Horehronia, ale aj zo všetkých 
kútov Slovenska", v ďakovnej reči 
povedala študentka Lea Daxnero-
vá, ktorá sa stala najlepšou žiačkou 
ročníka a spolu s Petrom Karaff om 
a Filipom Sršňom získali aj fi nančnú 
odmenu od ŽP a.s. za mimoriadnu 
ak  vitu pri propagácií školy. Pos-
ledným symbolickým zvonením sa 
študen   Súkromného gymnázia ŽP 
rozlúčili so školou, ktorá bola pre 
mnohých z nich na štyri roky no-
vým domovom. Napriek tomu, že 
si záverečný rok štúdia predstavo-
vali inak, úspešne ukončili stredoš-
kolské vzdelanie a otvárajú sa pred 
nimi nové možnos  .
Ako naši gymnazis   spomínajú 
na svoje pôsobenie v škole a aké 
majú plány do budúcnos   nám 
prezradili v rozhovoroch: 

Viktória KRAKOVSKÁ 
Ako hodno  š, s odstupom času, 
rozhodnu  e študovať v Súkrom-
nej spojenej škole Železiarne Pod-
brezová? 

- Svoje rozhodnu  e hodno  m ako 
správne. Strednú školu si vyberáme 
ako 14 alebo 15 roční, čo je dosť 
skoro, a preto veľa ľudí svoj výber 
neskôr ľutuje. Ja som v tom veku 
vôbec netušila, čo by som chcela v 
budúcnos   robiť, preto som si vy-
brala gymnázium. Zapáčila sa mi 
možnosť študovať na súkromnej 
škole a aj keď ma spočiatku veľa 
ľudí od tejto voľby odhováralo, ne-
ľutujem. Ak by som si mala vybrať 
znova, pravdepodobne by som si 
opäť vybrala Súkromné gymnázi-
um Železiarne Podbrezová. 

Čo   táto škola dala a čo ťa nauči-
la?

- Od gymnázia sa prirodzene oča-
káva, že dá študentom úplné stred-
né všeobecné vzdelanie a rozšíri 

redakcia
noviny@zelpo.sk

Filip SRŠEŇ

Viktória KRAKOVSKÁ

ich prehľad. Pridaná hodnota SGŽP 
podľa mňa spočíva vo fakte, že má 
pomerne málo študentov. Vďaka 
tomu sme sa mohli lepšie spoznať 
nielen so spolužiakmi, ale najmä s 
učiteľmi. Táto škola mi priniesla do 
života úžasných ľudí z radov štu-
dentov, ale aj učiteľov. Práve vďaka 
nim som bola so svojím výberom 
školy maximálne spokojná.

Posledný rok štúdia si si určite 
predstavovala inak ako v „pande-
mickom režime“. Čo bolo na tom 
roku dištančného vzdelávania naj-
ťažšie?

- Myslím, že pre väčšinu z nás 
bolo najťažšie vyrovnať sa s ne-
istotou, ktorú maturitný ročník 
priniesol. Dlho sme sa vzdelávali 
dištančne a nevedeli sme, kedy 
opäť nastúpime na prezenčnú vý-
učbu. Netušili sme akou formou sa 
bude realizovať maturitná skúška, 
čo bolo častokrát zdrojom obrov-
ského stresu. Zároveň sme prišli 
o životné udalos  , ktoré patria k 
poslednému roku na strednej ško-
le. Stužková, posledné zvonenie, 
akademický týždeň, ale aj samotná 
maturitná skúška prinášajú spo-
mienky, ktoré si ľudia radi pripomí-
najú aj niekoľko rokov po ukonče-
ní štúdia. My sme o ne, bohužiaľ, 
prišli. 

A naopak, nejaké pozi  va? 
- Pozi  vom bola určite možnosť 

prispôsobiť si režim dňa podľa 
toho, ako nám to vyhovovalo. Po-
sledný ročník je hlavne o príprave 
na maturitu, preto sme sa sústre-
dili predovšetkým na maturitné 
predmety. Tie sú len štyri, respek-
 ve päť, takže sme nemuseli tráviť 

toľko času pripojení na online ho-
diny a samoštúdium sme si rozvrhli 
podľa seba. 

Pokračuješ ďalej v štúdiu alebo si 
sa rozhodla nastúpiť do práce? 

- Po absolvovaní gymnázia väč-
šina študentov pokračuje v štúdiu 
na vysokej škole. Ja nie som výnim-
kou. Rozhodla som sa pre Univer-
zitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
konkrétne pre štúdium preklada-
teľstva a tlmočníctva. Vybrala som 
si  kombináciu anglického a ne-
meckého jazyka, keďže sa  eto ja-
zyky už niekoľko rokov učím. 

Tvoje ambície do budúcnos  ? 
- Určite sa chcem zlepšiť v jazy-

koch ktoré už ovládam, ale rada 
by som sa naučila aj nejaký nový. 
To by pri mojom výbere ďalšieho 
štúdia nemalo predstavovať veľký 
problém. Tak  ež by som rada lep-
šie spoznala iné kultúry.

Ako budeš prežívať leto? 
- Vďaka možnos   brigádovať po-

čas leta v ŽP a.s. strávim časť leta 
práve tam. Okrem toho by som 
rada cestovala aspoň po Slovensku 
a samozrejme, časť prázdnin strá-
vim aj prípravou na začiatok štúdia 
na univerzite. 

Filip SRŠEŇ 
Ako hodno  š, s odstupom času, 
rozhodnu  e študovať v Súkrom-
nej spojenej škole Železiarne Pod-
brezová? 

- Rozhodne pozi  vne. Škola je vý-
borne vybavená a tak  ež aj učitelia 
sú super. Keby som opäť deviata-
kom, tak by som neváhal a znovu 
sa rozhodol pre Súkromnú spojenú 
školu v Podbrezovej.

Čo   táto škola dala a čo ťa nauči-
la?

- Škola mi dala, samozrejme, ve-
domos   a širší rozhľad, ale aj istú 
formu sebarealizácie vo forme pro-

jektov, ktorých som mal možnosť 
sa zúčastňovať a videí, ktoré sme 
tvorili. V neposlednom rade som 
spoznal kopu skvelých ľudí. 

Posledný rok štúdia si si určite 
predstavoval inak ako v „pande-
mickom režime“. Čo bolo na tom 
roku dištančného vzdelávania naj-
ťažšie? 

- Najťažšie bolo určite donú  ť sa 
vstať z postele a začať deň s pomys-
lením na to, že školu mám len dva 
metre od postele, alebo priamo v 
nej. Zložité tak  ež bolo sústrediť 
sa na vyučovanie so všetkými roz-
ruchmi, ktoré sme doma mali.

A naopak, nejaké pozi  va? 
- Určite to neskoršie vstávanie.

Pokračuješ ďalej v štúdiu alebo si 
sa rozhodol nastúpiť do práce? 

- Pokračujem ďalej na vysokej 
škole. Rozhodol som sa pre Fakultu 
matema  ky, fyziky a informa  ky 
Univerzity Komenského (UK) v Bra-
 slave, kde budem študovať apli-

kovanú informa  ku. Pre UK som za 
rozhodol, pretože je najlepšia na 
Slovensku a pre informa  ku kvôli 
tomu, že toto odvetvie disponuje 
takmer nekonečným množstvom 
možnos   s veľkou budúcnosťou. 
Okrem toho Bra  slava, podľa mňa, 
ponúka toho pre študentov veľa 
a keďže je centrom biznisu, tak aj 
najviac pracovných príležitos  .

Tvoje ambície do budúcnos  ? 
- Chcel by som si nájsť prácu v IT 

odbore alebo viesť vlastnú fi rmu. 
Tak  ež by som sa stále rád venoval 
tvorbe videí a foteniu. Samozrej-
me, by som rád čo najviac cestoval.

Ako budeš prežívať leto? 
- Leto budem tráviť pracovne – 

na brigáde v Železiarňach Podbre-
zová. 

Radovan FLOCH 
Ako hodno  š, s odstupom času, 
rozhodnu  e študovať v Súkrom-
nej spojenej škole Železiarne Pod-
brezová? 

- V čase, keď som si vyberal stred-
nú školu, som sa ak  vne venoval 
biatlonu. Na tejto škole som mo-
hol, popri vzdelávaní, aj kvalitne 
trénovať, preto to bola v tom čase 
pre mňa jasná voľba. Aj s odstu-
pom času toto rozhodnu  e hodno-
 m ako správne.

Čo   táto škola dala a čo ťa nauči-
la?

- To najdôležitejšie, čo mi táto 
škola dala je kvalitné vzdelanie, ale 
aj mnoho životných skúsenos  . Na-
učila ma zodpovednos   a kri  cké-
mu mysleniu.

Posledný rok štúdia si si určite 
predstavoval inak ako v „pande-
mickom režime“. Čo bolo na tom 
roku dištančného vzdelávania naj-
ťažšie? 

- Skoro celé moje štúdium bolo 
hek  cké. Tréning – škola – sústre-
denie – preteky a znovu od začiat-
ku. Proste na nič som nemal čas. 
Posledný rok štúdia bol zrazu úplne 
iný. S pandémiou prišlo vzdelávanie 
z domu, individuálne tréningy, ale 
aj obmedzenie kontaktov.

A naopak, nejaké pozi  va? 
- Zrazu som sa stal „pánom svojho 

času“ a v podstate mi to takto vy-
hovovalo. Mohol som si oddýchnuť 

od každodenného cestovania a učiť 
sa doma spod periny.

Pokračuješ ďalej v štúdiu alebo si 
sa rozhodol nastúpiť do práce? 

- Chcem pokračovať v štúdiu na 
vysokej škole, ale ešte nie som de-
fi ni  vne rozhodnutý. Prijali ma na 
dve vysoké školy, v krátkom čase 
sa budem musieť pre jednu z nich 
rozhodnúť.

Tvoje ambície do budúcnos  ? 
- Chcem úspešne dokončiť vyso-

kú školu a nájsť si prácu, ktorá ma 
bude baviť. Zároveň chcem cesto-
vať, spoznávať rôzne kultúry a no-
vých ľudí.

Ako budeš prežívať leto? 
- Počas letných prázdnin budem 

brigádovať. Ak to situácia dovolí, 
chcel by som ísť niekam na dovo-
lenku.

Odovzdávanie vysvedčení sa uskutočnilo v súlade s pandemickými opatreniami. 
Foto: A. Nociarová
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Jedálny lístok 7. – 13. 6. 2021

Pondelok
Polievky: terchovská, krupicová so 
zeleninou, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, ze-
miaky, uhorka ● Pečené kuracie 
stehno, tarhoňa, kompót ● Morča-
cie mäso s brusnicovou omáčkou, 
široké rezance ● Zelotofu, pečivo 
● Ryžový nákyp ● Langoše s keču-
pom ● Bageta s pikantným mäsom 
● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: slovenská hubová, fran-
cúzska, pečivo.
● Bravčová pečená krkovička, ka-
pusta, knedľa ● Hovädzí guláš 
mexický, ryža, šalát ● Furmanské 
halušky ● Hydinový šalát, pečivo ● 
Zemiakové placky plnené hlivami 
● Hanácke koláče, kakao ● Bageta 
moravská ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: stupavská zabíjačková, 
rascová s vajcom, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, ze-
miaková kaša, kompót ● Bravčový 
perkelt, cestovina ● Držky na dia-
bolský spôsob, knedľa ● Šalát z 
čínskej kapusty s hroznom a jablka-
mi, pečivo ● Hubové rizoto, uhor-
kový šalát ● Žemľovka s tvarohom 
● Bageta syrová ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: slepačia, kapustová let-
ná, pečivo.
● Morčacie prsia plnené nivou, 
ryža, šalát ● Hovädzie dusené, 
kôprová omáčka, knedľa ● Seka-
ný rezeň z bôčika, zemiakový šalát 
s majonézou ● Lahôdkový šalát, 
pečivo ● Cestoviny s brokolicou a 
smotanovou omáčkou ● Šúľance 
so strúhankou ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: mexická, sedliacka, peči-
vo.
● Kuracie prsia s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina ● Bravčový 
rezeň belehradský, opekané ze-
miaky, uhorka ● Treska na masle, 
krúpy so zeleninou ● Horehronský 
syrový šalát, pečivo ● Plnené ho-
vädzie mäso, zeleninová obloha ● 
Buchty na pare s nutelou, maková 
posýpka, kakao ● Bageta Gurmán 
● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: hrachová so salámou, 
pečivo.
● Morčacie mäso na čínsky spô-
sob, ryža, šalát ● Plnená paprika, 
knedľa ● Bageta s pikantným mä-
som.

Nedeľa
Polievka: kelová s ryžou,, pečivo.
● Hovädzia pečienka milánska, 
cestovina ● Jarné kuracie stehno, 
zemiaky ● Bageta syrová.

Jedálny lístok
14. – 20. 6. 2021

Pondelok
Polievky: údeninová, zeleninová, 
pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Bravčové mäso Chilli con 
Carne, ryža, čalamáda ● Klužská 
kapusta ● Šalát brokolicový s ku-
racím mäsom a olivami, pečivo ● 
Lečo s klobásou, zemiaky ● Maxi 
buchta s orechovo-višňovou pln-
kou, vanilkový krém ● Bageta Gur-
mán ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, 
pečivo.
● Kuracie prsia na lesných hríboch, 
tarhoňa, uhorka ● Husárska rolá-
da, zemiaková kaša, šalát ● Baraní 
guláš, halušky ● Grécky šalát, peči-
vo ● Ohnivé kuracie stehno orien-
tálne, zeleninová obloha ● Šišky s 
nutelou, kakao ● Bageta s pikant-
ným mäsom ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
tekvicová, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke, 
ryža, šalát ● Pečené morčacie 
stehno, červená kapusta, knedľa 
● Zemiakovo-bryndzové pirohy so 
slaninou ● Parížsky šalát, pečivo ● 
Tofu s kuracími prsiami na čínsky 
spôsob ● Lievance s džemom ● Ba-
geta moravská ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
hlivová so zeleninou, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Hovädzí guláš maďar-
ský, cestovina ● Restovaná hydi-
nová pečeň, hrášková ryža, cvikla 
● Šalát pekinský so šunkou, pečivo 
● Bravčové mäso dusené s kelom 
● Plnené rožky tvarohové, kakao ● 
Bageta s kuracím mäsom ● Ovoc-
ný balíček.

Piatok
Polievky: držková, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zelenino-
vá ryža, kompót ● Bravčové steh-
no nitrianske, knedľa ● Štefanská 
sekaná pečienka, zemiakový prí-
varok, chlieb ● Pestrý cestovino-
vý šalát ● Losos na masle, dusená 
zelenina ● Muffi  ny s čokoládou, 
kakao ● Bageta Ape  to ● Mliečny 
balíček.

Sobota
Polievka: furmanská, pečivo.
● Hovädzia roštenka na slanine, 
zemiaky, cvikla ● Bravčové mäso 
na paprike, cestovina ● Bageta 
Gurmán.

Nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo.
● Morčacie prsia na hrášku so šam-
piňónmi, ryža, uhorka ● Hovädzie 
dusené, chrenová omáčka, knedľa 
● Bageta moravská.

Prevenciou chránime 
a upevňujeme svoje zdravie

Ak si chcete skutočne oddýchnuť, príďte vyskúšať andulačnú terapiu.  Foto: A. Nociarová

Od júna rehabilitácia aj v stredu popoludní
Prvoradým poslaním dcérskej spoločnos   ŽP Rehabilitácia s.r.o. je poskytovanie 
kvalitných rehabilitačných služieb zamestnancom Železiarní Podbrezová a jej dcér-
skych spoločnos  . Mnohí vyhľadávajú rehabilitačné služby, žiaľ, len vtedy, keď ich 

už trápia boles   a akonáhle pominú, nepovažujú za potrebné ďalej sa venovať svojmu zdraviu. Ne-
uvedomujú si však, že je nesmierne dôležité nevrá  ť sa, po odznení boles  , do pôvodného stere-
otypu, ale venovať sa prevencii. A to pla   v každej oblas  , ako v práci pri predchádzaní úrazom i 
v prípade starostlivos   o vlastné telo. Treba vedieť vypnúť a oddychovať. V ŽP Rehabilitácia sú v 
ponuke rôzne relaxačné procedúry, ktoré nesporne prispejú k utuženiu vášho zdravia a poskytnú 
vám možnosť relaxácie a oddychu. V snahe vyjsť v ústrety všetkým zamestnancom, už od 1. júna 
2021 je možné využívať rehabilitačno-relaxačné služby v stredu popoludní, od 13. do 17. hodiny. 
Ak bude záujem vyšší, budú k dispozícii aj dva dni v týždni v popoludňajších hodinách, so zámerom 
vyjsť v ústrety aj zamestnancom, ktorí by chceli navš  viť rehabilitáciu po pracovnom čase. V tomto 
a nasledujúcich číslach Podbrezovana vám priblížime jednotlivé rehabilitačno-relaxačné procedúry. 
Pripomíname, že ide o služby, ktoré si nevyžadujú odporúčanie lekára a preto ich môže absolvovať 
každý záujemca, ktorý dodrží bežne zaužívané postupy. Nahlásiť sa môžete na telefónnom čísle 
2954, prípadne 1512 a preukážete sa iden  fi kačnou kartou zamestnanca. 
Zo širokého spektra vám v tomto čísle predstavujeme jednu z najobľúbenejších:

ANDULAČNÁ TERAPIA
funguje na biofyzikálnom prin-

cípe. Je účinná pri rôznych prob-
lémoch. Jej cieľom je rozkmitať 
všetky telesné teku  ny a iniciovať 
tak u pacienta samoliečebný pro-
ces. Je to špeciálny masážny tera-
peu  cký postup, pri ktorom sa vy-
tvárajú rezonančné kmity rôznych 
frekvencií. Pôsobia na bunkové 
tkanivá pohybového aparátu, sva-
lového a nervového systému a na 
telesné teku  ny, ako je krv a lymfa. 
Andulácia je pre pacientov pohodl-
ná – deje sa v špeciálnom ležadle. 
Výrazne zmierňuje napä  e chrbto-
vého svalstva, s  muluje lymfa  cký 
systém, podporuje detoxikáciu a 
odkyslenie organizmu, pomáha pri 
odstraňovaní celuli  dy. Zlepšuje 
látkovú výmenu pri nadváhe, eli-
minuje problémy s trávením, opu-
chom nôh. Redukuje boles   hlavy, 
migrény, napä  e šijového svalstva. 
Je veľmi účinná pri boles   kĺbov, 
reume, artróze, rednu   kos  . Po-
máha pri odbúravaní stresu. Vytvá-
ra mechanické vibrácie s cieľom čo 
najrýchlejšie naštartovať telu vlast-
né samoliečebné procesy. Pôsobí 
priamo na bunkové tkanivo ner-
vového, pohybového, svalového 
systému a na krv i lymfu. Je to prí-
jemná terapia, ktorá sa aplikuje v 
pohodlnom ergonomickom lôžku. 
Založená je na princípe sínusoidál-
nych kmitov, ktoré zodpovedajú 
vibráciám pozorovaným v prírode. 
Vplyvom mechanickej s  mulá-
cie vznikajú pri andulačnej terapii 
elektrické mikroprúdenia, podne-
cujúce tvorbu tzv. „energie života“, 
ktorá je produkovaná aj príjmom 

výživy a pôsobením slnečného 
svetla. Táto energia sa ukladá do 
všetkých buniek, s  muluje regene-
račný proces a pôsobí mimoriadne 
povzbudzujúco na výkonnosť tela.

Andulačné lôžko je obohatené o 
šesť výkonných žiaričov infračerve-
ného hĺbkového svetla, ktoré sa sta-
rajú o blahodarné a hlboké uvoľne-
nie svalstva. Aplikáciou cez kožu sa 
bunky v jej najspodnejších vrstvách 
rozširujú a dokážu tak prijať viac 
kyslíka, čo má detoxikačný účinok. 
Blahodarný tepelný efekt uvoľňuje 
napä  e svalov a tlmí bolesť.

Andulačná terapia op  malizuje 
látkovú výmenu, zlepšuje meta-
bolizmus a pomáha telu cielene sa 
zbaviť príčiny ochorení – a nielen 
ich príznakov. Vibrácie, vytvárané 
biofyzikálnymi procesmi, poskytu-
jú telu to  ž možnosť normalizovať 
svoje funkcie a kompletne sa zre-
generovať.

Andulačná terapia nemá žiadne 
vedľajšie účinky a je vhodná pre 
každého a v každom veku. Produ-
kované vibrácie majú preven  vne, 
tak aj terapeu  cké účinky pri už 
existujúcich zdravotných problé-
moch. Jej najväčším benefi tom je, 
že sa nezameriava len na jeden 
špeciálny orgán, ale pôsobí pozi  v-
ne na všetky funkcie v organizme.

Andulačná terapia vám navyše 
môže pomôcť v procese zdravé-
ho starnu  a. Vibrácie s  mulujú 
produkciu kolagénu, čo sa okrem 
iného prejaví pomalším starnu  m 
kože. Pri pravidelnom aplikovaní 
andulačnej terapie sa okrem toho 
zvyšuje produkcia endor  nov, a tak 
sa účinne potláčajú úzkostné stavy, 
boles   i stres.

Hlavné dokázané účinky 
andulačnej terapie

• výrazné zmiernenie napätia 
chrbtového svalstva, bolestí 
chrbtice

• s  mulácia lymfa  ckého systé-
mu, detoxikácia organizmu

• odstraňovanie boles   hlavy, tla-
ku, migrény a napä  a šijového 
svalstva

• účinné pôsobenie pri boles  ach 
kĺbov, reume, artróze, rednu   
kos  

• podpora pri odstraňovaní celu-
li  dy

• odbúravanie viscerálneho (út-
robného) tuku

• s  mulácia činnos   čriev pri trá-
viacich problémoch

• zlepšenie látkovej výmeny, 
napr. pri nadváhe

• výrazná pomoc pri prerušova-
nom spaní alebo nespavos  

• regenerácia pri psychickom vy-
čerpaní, napä  , strese, pocite 
„vyhorenia“

A kto ju nemôže podstúpiť?
V praxi sa neudávajú kontraindiká-

cie, dokonca ju môžu využívať aj ľu-
dia po liečbe onkologických ochore-
ní. Výnimočne je potrebné venovať 
pozornosť reakciám ľudí s kardios  -
mulátorom a pacientom s akútnou 
trombózou a zápalmi žíl. Túto liečbu 
môžu podstúpiť dokonca aj ženy po 
štrnástom týždni tehotenstva.

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk
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Poďakovanie
„Sú ľudia, ktorí pre nás v živote zna-
menajú viac ako ostatní. O to ťažšie 
je naučiť sa žiť bez nich.“
Dňa 18. mája nás vo veku 72 rokov 
navždy opus  l náš drahý manžel, 
otec, starý otec, brat, švagor, krstný 
otec a príbuzný

Jaroslav KORTÁN z Predajnej.
Posledné rozlúčenie s naším drahým zosnulým sa 
uskutočnilo 20. mája v Dome smútku v Predajnej. 
Ďakujeme všetkým zúčastneným za prejavy sústras-
  a kve  nové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť 

náš hlboký žiaľ.
Smú  aca rodina

Spomienky
„Odišla si cestou, ktorou ide každý 
sám, len brána spomienok ostala 
dokorán. Ten, kto ťa poznal, si spo-
menie a ten, čo ťa mal rád, nikdy 
nezabudne.“
Dňa 15. mája sme si pripomenuli 
štvrté smutné výročie, čo navždy 

odišla 
Mária ZÁZRIVCOVÁ z Brezna.

Spomínajú vnučky Adelka a Anetka, 
syn Michal, dcéra Barbora s manže-

lom, manžel a ostatná rodina
...

„Neplačte, že som odišiel, len pokoj 
mi prajte a v srdci spomienku si na 
mňa zachovajte.“
Dňa 26. mája uplynul rok odvtedy, 
ako nás navždy opus  l milovaný 
manžel, otec, starý otec a prastarý 
otec

Marian ORAVEC z Jasenia.
S láskou a úctou spomína 

manželka a dcéra s rodinou
...

„Bolesťou unavený  ško si zaspal, 
zanechal si všetkých, ktorých si mal 
rád. Spi sladko, snívaj svoj večný 
sen, v spomienkach sme pri tebe 
každý deň. Smútok a žiaľ v srdci 
máme, na teba s láskou spomína-
me.“

Dňa 30. mája uplynulo desať rokov odvtedy, čo nás 
navždy opus  l manžel, otec a starý otec

Rudolf DANDUL z Brezna.
S úctou a láskou spomínajú manželka, 

de   s rodinami, vnúčatá a ostatná rodina
...

„Pozeráme hore ku hviezdam a vie-
me, že náš otec je niekde tam. Pri 
tom pohľade si slzy u  erame a s 
láskou na neho spomíname.“
Dňa 3. júna sme si pripomenuli tre   
smutný rok odvtedy, čo nás navždy 
opus  l manžel, otec a starý otec

Jozef BLAŽEČKA z Podbrezovej – Š  avničky.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra Janka 

s manželom, synovia Jozef, Miroslav a vnúčatá
...

Dňa 5. júna si pripomenieme prvý 
smutný rok odvtedy, ako nás navž-
dy opus  l náš  manžel, otec a starý 
otec 

Eduard STRMEŇ z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spo-
lu s nami  chú spomienku.

Smú  aca rodina
...

Dňa 5. júna uplynie desať rokov 
odvtedy, ako nás navždy opus  l 
milovaný manžel, otec, starý otec a 
prastarký

Ivan KRÁLKA z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spo-

lu s nami  chú spomienku.
Smú  aca rodina

...
Dňa 14. júna si pripomenieme 
dvadsiate druhé výročie odvtedy, 
ako nás navždy opus  l milovaný 
otec

Arnold ZVARÍK z Podbrezovej.
Spomíname s úctou a láskou

V máji odišli 
do predčasného 

starobného dôchodku

Jozef DEMETER
Mária MEDVEĎOVÁ

Ta  ana MEDVEĎOVÁ
Ing. Ivan ULBRICHT

do starobného dôchodku

Mária SONDOROVÁ
Ing. Mária ULBRICHTOVÁ

Mária ŤAŽKÁ

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

prácu a do ďalších rokov života 
želáme veľa slnečných dní.

V júni
blahoželáme

Pracovné jubileá

20 rokov
Daniel HÔRČÍK

Peter KENDERESSY
Marcel ZEMKO

25 rokov
Ing. Igor HREBÍČEK

Boris ŠKODA

35 rokov
Janka KUREKOVÁ
Jana MATTOŠOVÁ
Vladimír PAPRČKA

Štefan VOJTEK

40 rokov
Juraj MEDVEĎ

Životné jubileá

Ján DEKRÉT
Miloš KRAJČI

Katarína LUPTÁKOVÁ
Peter NOMILNER

Mar  n ŠANKO
Maroš ŠUCHA

Ján KOVÁČ
Daniela MACHAJDÍKOVÁ

Milan ORAVKIN
Soňa PEŤKOVÁ
Ivan STEHLÍK

Peter VÁCLAVÍK
Ing. Jozef ČERŇAN

Oľga ČIEFOVÁ
Anton ČIŽMÁR

Ing. Miroslav ČIŽMÁRIK
Svetlana KVAČKAJOVÁ

Miroslav LANG
Janka NEPŠINSKÁ

Ing. Janka RAFAYOVÁ
Miroslav SEKÁČ
Peter STRAKA

V tajničke sa ukrýva júnová pranos  ka.

Súťažte o cenu od DDS Stabilita
***súťažná krížovka***súťažná krížovka***súťažná krížovka***

Opäť sme si pre vás pripravili súťažnú krížovku. Pre zapojenie sa do súťaže pošlite znenie 
tajničky do redakcie Podbrezovana poštou alebo e-mailom, najneskôr do 14. júna. Na 
jedného z vás čaká vecná cena, ktorú do súťaže venovala DDS Stabilita. Meno výhercu 
uverejníme v nasledujúcom čísle Podbrezovana.

Výsledky prieskumu 
ŽP Informatika

V ôsmom čísle Podbrezovana bol uverejnený pries-
kum spokojnos   s poskytovanými službami spoloč-
nosťou ŽP Informa  ka s.r.o. Výsledky prieskumu 
ukázali veľmi pozi  vne hodnotenie zamestnancov 
ŽP Informa  ka, čo sa týka ich odbornej a sociálnej 
spôsobilos  . Kladne bolo hodnotené aj celkové rie-
šenie požiadaviek a problémov. Napriek pozi  vnej 
odozve je však vďaka neustále sa rýchlejšiemu tren-
du rozvoja IT technológií vždy čo zlepšovať.
Z respondentov boli vyžrebovaní traja výhercovia. Sú 
nimi Ing. Jozef Siman, Mgr. Jarmila Kupcová a Mgr. 
Eva Strmeňová. ŽP Informa  ka ďakuje všetkým zú-
častneným za ich názory a blahoželá výhercom, kto-
rým ceny odovzdal Ing. Tomáš Ihring.

Výherca súťažnej krížovky
Vyžrebovali sme výhercu súťaže 
o cenu od DDS Stabilita. Správne 
znenie tajničky z minulého čís-
la, ktoré ste nám mali poslať do 
redakcie: V máji vlhko, chladno, 
bude vína na dno. 
Zo všetkých úspešne zapojených 
čitateľov, ktorí odpovedali správne, 
sme vyžrebovali Renátu Ďurišovú 
z oceliarne. Výherkyni blahoželá-
me a cenu si môže prísť prevziať 
do redakcie v pracovných dňoch, v 
čase od 7.30 do 15.30 hod.

Autor:    
PK
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FK Železiarne Podbrezová – FC 
ŠTK 1914 Šamorín 1:1 (0:1)

Góly: 84. Breznanik (11 m) – 18. 
Rymarenko.
V poslednom kole sezóny 
2020/2021 sme nastúpili v domá-
cej Zelpo aréne pro   Šamorínu. 
Už pred úvodným 
výkopom bolo jas-
né, že ani v prípade 
víťazstva nemô-
žeme postúpiť do 
baráže o Fortuna 
ligu. Zaujímavos-
ťou duelu bol fakt, 
že najmladšími 
hráčmi oboch muž-
s  ev boli brankári. 
Kým hosťujúci A   la Horváth len 
pred mesiacom dovŕšil 18 rokov, 
náš brankár Adam Danko oslávi 
osemnáste narodeniny až koncom 
júna. Stal sa tak najmladším bran-

károm, aký kedy nastúpil v súťaž-
nom stretnu   mužského futbalu v 
podbrezovských farbách.

Prvý gól stretnu  a prišiel v 18. 
minúte, keď sa z vnútra pokuto-
vého územia presadil hosťujúci 
Rymarenko – 0:1. V 23. minúte na-
šiel Grešák presným centrom hla-
vu Ďatka, pro   bol však hosťujúci 
brankár Horváth. V 39. minúte to 

skúšal hlavou Grendel, 
no nemieril presne. O 
dve minúty neskôr po-
sunul Erik Grendel lop-
tu do jazdy Galčíkovi, 
ten však z uhla mieril 
iba do bočnej siete. V 
44. minúte to z diaľky 
vyskúšal Kukoľ, jeho 
strela však mierila nad 
hosťujúcu bránu. 

Po zmene strán prišla prvá veľ-
ká šanca v 50. minúte, keď sa do 
pokutového územia predral Ďatko, 
našiel Pavúka, no jeho strelu vý-
borne vyrazil hosťujúci Horváth. V 

67. minúte spálil veľkú šancu strie-
dajúci Breznanik, keď osamotený 
hlavou minul hosťujúcu bránu. V 
73. minúte sa vo výbornej pozícií 
ocitol Kováčik, no jeho strelu z je-
denás  ch metrov dokázal výborne 
zneškodniť hosťujúci Horváth. V 
84. minúte s  ahol nedovolene v 
šestnástke Grendela Mezovský a 
nariadený pokutový pohodlne pre-
menil Breznanik a upravil tak skóre 
na konečných 1:1.
Mikuláš Radványi, tréner Podbre-
zovej: „Myslím si, že sme odohrali 
dobrý zápas s výborným druhým 
polčasom. Vypracovali sme si do-
statok šancí, bohužiaľ, v prvom 
polčase sme urobili jednu chybu, za 
ktorú nás súper potrestal. Okrem 
tejto šance si však žiadne ďalšie 
nevypracoval. V zápase sme jasne 
dominovali, no neboli sme dosta-
točne efek  vni, a preto berieme 
dnes len bod.“
FK Železiarne Podbrezová: Danko 
– Kováčik, Godál (51. Pajer), Bar-

Naši futbalisti ukončili sezónu remízou so Šamorínom

S Miroslavom Poliačkom, generálnym manažérom FK Železiarne Podbrezová

V nedávno skončenej sezóne 
2020/2021 obsadilo „A“ mužstvo 
FK Železiarne Podbrezová štvrté 
miesto v druhej futbalovej lige. V 
28 zápasoch sme zaznamenali 16 
víťazs  ev, 6 remíz a 6 prehier, čo 
nám stačilo na zisk 54 bodov. Stre-
lili sme 57 gólov, čo bol po MSK 
Dukle Banská Bys-
trica druhý najvyšší 
počet presných zása-
hov v druhej lige. Na 
druhej strane sme 
mali najlepšiu obra-
nu, inkasovali sme 
len 25 gólov. Na tre-
 u Skalicu sme stra-
 li iba bod, na druhú 

Banskú Bystricu dva 
body. Druhé miesto 
by nám zaručilo ba-
ráž o Fortuna ligu. 
Do najvyššej slovenskej futbalo-
vej súťaže postúpil priamo z prvé-
ho miesta MFK Tatran Liptovský 
Mikuláš.
O priebehu ukončenej sezóny, no-
vinkách v mužstve, aj plánoch do 
ďalšieho ročníka druhej ligy sme 
sa rozprávali s Miroslavom Poliač-
kom, generálnym manažérom FK 
Železiarne Podbrezová.

Ukončená sezóna 2020/2021 bola 
špecifi cká kvôli pandémii CO-
VID-19, ktorá po desiatom kole 
zavrela divákom prístup na šta-
dióny. Ako vnímate tento fakt s 
odstupom času?

- Čo sa týka ekonomiky, tak to 
nemalo pre nás nejaký extra do-
pad, pretože futbalové kluby na 
Slovensku nežijú z návštevnos   
zápasov. Nemáme to  ž takú fa-
núšikovskú základňu, že by tu na 
tribúnach boli  síce ľudí. Takže 
z tohto pohľadu nám to veľmi 
neublížilo. Ublížilo to skôr mlá-
dežníkom, kde to vidno najmä 
na mladších deťoch. Nedávno sa 
vrá  li do tréningu a koronapauza 
sa na nich jednoznačne podpísa-
la. Budeme musieť byť trpezliví, 
ale myslím si, že takéto problémy 
budú mať aj iné kluby. Samozrej-
me, sú jednotlivci, ktorí trénovali 
napríklad doma na záhrade a majú 

väčší zápal pre futbal, ale určite 
obnoviť mládežnícke súťaže, kým 
sa nejakým spôsobom tá úroveň 
zotaví a dostane na predchádza-
júcu úroveň, tak to chvíľu potrvá. 
V neposlednom rade sa hrá fut-
bal pre ľudí a samozrejme diváci 
na tribúnach chýbajú. Dúfam, že 
v budúcej sezóne už budú zápasy 
pred kulisami, čo by malo mo  vo-
vať aj hráčov k lepším výkonom.

Do nového ročníka 
sme v auguste vstú-
pili veľmi dobre, 
keď sme v prvých 
pia  ch zápasoch 
nenašli premoži-
teľa, až prišla do 
Zelpo arény MFK 
Dukla Banská Bys-
trica a prehra 3:4. 
Vzápä   náš  m vy-
hral v Skalici a aj 
ďalšie zápasy, no 

v domácich podmienkach sme si 
nedokázali poradiť s Liptovským 
Mikulášom (1:2) a po prehre v 
Púchove (1:0) nás čakala takmer 
dvojmesačná pauza kvôli poza-
staveniu súťaže pre výskyt ocho-
renia COVID-19. Ako hodno  te 
túto časť súťaže?

- Priznám sa, že sme očaká-
vali viac bodov. Hlavne nás mrzí 
prehra s Duklou Banská Bystrica. 
Dukla mala v zápase svoju kvali-
tu, aj keď ten priebeh bol veľmi 
smolný. Viedli sme 2:0 a zranili sa 
nám kľúčoví hráči, Grendel s Ku-
koľom. Následne to proste Dukla 
otočila. Mňa osobne však mrzí 
hlavne prehra v Púchove a remíza 
s Bardejovom, kde v prípade, ak 
by sme získali viac bodov, tak by 
sa na tabuľku pozeralo inak a boli 
by sme úplne v tesnom kontakte s 
čelom. Práve preto sme sa vtedy 
rozhodli urobiť trénerskú zmenu a 
v mužstve skončil tréner Vladimír 
Cifranič. Prišiel nový tréner Mi-
kuláš Radványi, ktorý mal za cieľ 
spraviť dobrú prípravu a nachystať 
mužstvo na jarnú časť. Určite sme 
neboli spokojní, keďže vieme, čo v 
našich hráčoch je. Môžeme sa síce 
baviť aj o nejakej smole, ale ako 
som spomenul, zápas v Púchove a 
s Bardejovom – to sú také najväč-
šie mínusy. Zápas s Liptovským Mi-

Chceme aj naďalej pracovať s mladými hráčmi

Michal Breznanik tesne pred penaltou, z ktorej vyrovnal na konečných 1:1.
Foto: I. Kardhordová

Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

kulášom  ež nebol márny, ale vie-
me, aký priebeh tam bol. Možno 
sa tam mali kopať nejaké penalty, 
to sa stane, Liptovský Mikuláš však 
má svoju kvalitu, čo potvrdil po-
stupom do Fortuna ligy. Ale nevy-
darené zápasy s Bardejovom a Pú-
chovom boli hlavným problémom.

Spomenuli ste, že prišlo k odvo-
laniu trénera Vladimíra Cifraniča. 
Boli hlavným dôvodom výsledky 
alebo predvedená hra mužstva?

- Mali sme pocit, že to stagnuje, 
že to ide zlým smerom. Mali sme 
v tom období viac neúspešných 
výsledkov po sebe. Ešte tam boli 
aj nejaké prípravné zápasy, keď sa 
to znovu rozbiehalo po tej pauze, 
ktoré sme  ež nezvládli a výsledky 
aj hra mali klesajúcu tendenciu. To 
bol dôvod, prečo sme sa rozhodli, 
že skúsime trénerskú zmenu.

Cez zimnú prestávku už viedol 
mužstvo Mikuláš Radványi a v 
prípravných zápasoch sme pora-
zili fortunaligové mužstvá a Se-
redi, Pohroniu či Senici sme dali 
po štyri góly. Porazili sme aj Zlaté 
Moravce, jedinú prehru sme za-
znamenali so Žilinou. Všetko na-
svedčovalo tomu, že v jarnej čas   
doženieme stratené body, no po 
slušnom začiatku prišla prehra v 
Komárne a vzápä   aj v Banskej 
Bystrici, neskôr remíza v Liptov-
skom Mikuláši. Ako by ste zhod-
no  li s odstupom času túto časť 
sezóny?

- Keď sme vstupovali do jarnej 
čas  , tak sme vedeli, že už to ne-
máme pod svojou kontrolou, že 
to bude záležať od toho, ako bude 
hrať Liptovský Mikuláš a Dukla 
Banská Bystrica. Ale poviem prav-
du, že sme sklamaní po jarnej čas   
z toho dôvodu, že sme mali aspoň 
päť možnos  , kde sme sa mohli 
do  ahnuť a do poslednej chvíle 
hrať aspoň o barážové umiestne-
nie. Zápas v Liptovskom Mikulá-
ši, v Trebišove, s Komárnom, na 
Dukle či doma s Košicami. My sme 
ani jeden z uvedených dôležitých 
zápasov nezvládli. Tých nezvlád-
nutých zápasov na to, akú máme 
kvalitu v mužstve, bolo dosť. Ur-
čite teda nie sme spokojní ani s 
jarnou časťou. Aj vedúce mužstvá 

strácali body a dali nám šancu do-
 ahnuť sa na čelo tabuľky, no stále 

sme boli kúsok od toho, nakoniec 
sa to neudialo. Z pohľadu toho, že 
aj mužstvá pred nami mali zaváha-
nia, tak je tam určite sklamanie, 
lebo pri lepšom zvládnu   aspoň 
jedného-dvoch zápasov sme moh-
li splniť cieľ, ktorý sme si dali do 
jarnej čas  .

Ako hodno  te celkové vystúpe-
nie nášho  mu v druhej lige a kde 
podľa vás nastala chyba, že sme 
nedokázali do  ahnuť niektoré 
dobre rozohrané zápasy do ús-
pešného konca? 

- Som zástanca ofenzívneho 
futbalu. Naše mužstvo bolo skla-
dané ofenzívne. Myslím si, že aj 
keď sme viedli napríklad v Liptov-
skom Mikuláši, tak mali sme byť 
oveľa odvážnejší a nemali sme 
sa s  ahnuť, skôr sme mali pridať 
druhý gól. Som zástanca toho, že 
do budúcnos   by sme mali takéto 
zápasy dohrávať na súperovej po-
lovici a nie na vlastnej. Aby sme 
boli ešte nebezpečnejší, aby sme 
sa neuspokojili s tým, že vedieme 
1:0, ale najlepšia obrana je útok, 
z môjho pohľadu určite. Mali sme 
veľa zápasov, kde sme akoby pol-
čas hrali a polčas nehrali. Myslím 
si, že to mužstvo je zložené, aby 
hralo ofenzívne a nie na to, aby 
sme vyčkávali a bránili tesný vý-
sledok.

Na konci súťaže bol odvolaný tré-
ner Mikuláš Radványi. Je už zná-
me meno jeho nástupcu? 

- Áno, na jeho miesto príde tré-
ner Roman Skuhravý. Je to tréner 
z Česka a momentálne dolaďuje-
me aj príchod jeho realizačného 
 mu. Podpíše zmluvu na jeden 

rok s dvojročnou opciou. Zvolili 
sme si ho preto, že je to práve ten 
tréner, ktorý chce robiť s mladými 
hráčmi. Od môjho príchodu do 
Podbrezovej sme známi tým, že 
chceme pracovať s mladými hráč-
mi a budeme v tom pokračovať aj 
naďalej. Nemyslím si, že to je len 
o tom, že skúsení hráči sa doká-
žu dostať naspäť do ligy. Myslím 
si, že naši mladí hráči majú takú 
kvalitu a skúsenos  , hrajú už dru-
hý-tre   rok medzi mužmi, čiže Ro-

man Skuhravý je stotožnený s na-
šou fi lozofi ou. Takže Podbrezová 
bude dávať ďalej šancu mladým 
hráčom.

Očakávate aj zmeny v kádri do 
ďalšieho ročníka? Udržíme opo-
ry  mu a skúsených hráčov, ako 
napríklad Breznanik či Grendel?

- Chceme trénerovi ukázať čo 
najviac hráčov, ktorých máme pod 
zmluvou. Pia  m hráčom skončilo 
hosťovanie alebo zmluva. Sú to 
Pribula, Micovčák, Chvátal, Skiba 
a Gerebenits. Ostatní hráči za  aľ 
ostávajú všetci. S tým, že tréner 
si prvých 15 až 20 dní pozrie celý 
káder a bude mať čo k tomu po-
vedať. Čo sa týka posíl, určite pra-
cujeme na jednej až dvoch posi-
lách, ale ako som povedal, budú to 
mladí hráči s veľkou perspek  vou 
do budúcnos  . Myslím si, že skú-
sených hráčov máme v mužstve 
dosť. Sme radi, že zmluvu na ďalší 
rok predĺžil Mišo Breznanik. Takis-
to Erik Grendel má ešte rok zmlu-
vu a nevidím dôvod, že by mal u 
nás skončiť. Takže po nejakých de-
batách s trénerom si 26. júna po 
prípravnom dvojzápase sadneme 
a uzavrieme káder, ktorý pôjde do 
druhej ligy.

Môžete nám na záver prezradiť 
vaše plány a ambície do najbližšej 
sezóny?

- Určite budeme mať stále vyso-
ké ambície, ale najväčšia ambícia 
je, aby dostávali šancu mladí hráči, 
aby sa mohli zlepšovať. Myslím si, 
že v mužstve je dostatočná kvali-
ta na to, aby sme hrali hore a keď 
sa naskytne možnosť, budeme sa 
o  e vrchné priečky biť. Vieme o 
tom, že veľmi silné budú Košice 
a že ďalší ročník druhej ligy bude 
dosť zaujímavý, keďže tam postú-
pia zaujímavé mužstvá. Rovnako 
Skalica má svoje ambície a po ne-
úspešnej baráži so Senicou bude 
mať opäť  e najvyššie ambície 
určite aj banskobystrická Dukla. 
Sme presvedčení, že nás čakajú 
atrak  vne súboje aj pre divákov, 
ale veľkohubo do toho určite nej-
deme. Myslím si, že najväčší kan-
didát na postup v budúcej sezóne 
budú FC Košice, ale my si to s nimi 
radi „rozdáme“.

toš, Grešák (46. Špyrka) – Grendel, 
Bakaľa, Ďatko – Galčík, Pavúk (64. 
Breznanik), Kukoľ.
FC ŠTK 1914 Šamorín: Horváth – 

Stašík, Konstan  nos, Bogi, Pančík 
– Jančo (85. Pinte), Frank, Švec (46. 
Mezovský) – Nagy, Boateng (90. 
Bondi), Rymarenko (74. Leginus).

T. Kubej
noviny@zelpo.sk


