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Fáza opravy dažďovej kanalizácie je ukončená

14

Ďalšie obmedzenie dopravy nás čaká v septembri

Letná príprava futbalistov FK Železiarne Podbrezová trvá viac ako
mesiac. Ostré ligové súboje však už
klopú na dvere a ešte v piatok (16.
júla, pozn. red.) nás v súťažnej generálke preverí FC Petržalka. Mužstvo na začiatku prípravy prebral
český kormidelník Roman Skuhravý. Ten si v novom prostredí rýchlo
zvykol a podľa jeho slov má tím vysokú kvalitu.

Sezóna na kúpalisku je
naplno rozbehnutá

Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 2

Prvý polrok v spoločnosti
ŽP TRADE Bohemia, a.s.
Náš ostatný rozhovor sa uskutočnil v druhej polovici februára tohto roku. Odvtedy nastal v
oceliarstve celý rad zmien, ktoré pozitívne ovplyvnili trhové
prostredie s hutníckou produkciou.
čítajte na strane 3

ŽP GROUP

Dočasné strážne stanovištia
sú momentálne zatvorené

Aj keď bola cesta I/66 v časti opravovaného úseku začiatkom júla obojsmerne spojazdnená, predsa len budú práce počas leta naďalej prebiehať. Zdržanie by malo byť minimálne, nakoľko budú dopravu usmerňovať regulovčíci. 		
Foto: A. Nociarová

S presným harmonogramom by nás
mal oboznámiť investor a zhotoviteľ
v najbližších dňoch. Po konečnom
odsúhlasení budeme informovať výrobné prevádzkarne oceliareň, valcovňa bezšvíkových rúr, ťaháreň rúr
a odbor expedície a obchodnej administratívy. V čase bloku výluky budeme výrobu v oceliarni sústreďovať na pripravené prázdne vozne na
prepravu kontinuálne odlievaných
oceľových blokov. Vozne budeme
prestavovať lokomotívou uzavretou
pod miestom výlukových prác. Od
19. do 7. hodiny nasledujúceho dňa
budú z prevádzkarne doprava vozne
pristavovať do skladu pod horným

portálovým žeriavom, prípadne
priamo do valcovne bezšvíkových
rúr.
Samozrejme, nesmieme zabudnúť
ani na obsluhu a výmenu vozňov
v hale bývalých SM pecí a skladu
hotovej výroby valcovne bezšvíkových rúr. Do 7. hodiny rannej musíme mať vždy dostatočný počet
prázdnych vozňov, aby sme ich včas
pristavili opäť do expedičnej haly
zariadenia pre plynulé odlievanie
ocele a mohol sa začať ďalší výlukový blok.
Práce na opornom múre budú
spôsobovať nepravidelnosť v železničnej preprave na vlečke a budú

narúšať obeh železničných vozňov, s
čím sa budeme musieť, aj s výrobnými prevádzkarňami vysporiadať.
V septembri je v pláne frézovanie
asfaltového povrchu obidvoch jazdných pruhov a kladenie novej asfaltovej vrstvy v celej dĺžke opravy
prvej etapy.
Počas realizácie a stabilizácie
asfaltových povrchov predpokladáme najväčšie kolóny vozidiel.
V tom čase bude opäť umožnený
prejazd a parkovanie vozidiel s povolením v ŽP a.s. Dúfam, že počasie
a všetky okolnosti budú stavbárom
priať, aby sme zvládli túto neľahkú
situáciu.

S novým trénerom za úspechmi
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Z obsahu čísla
vyberáme:

Horúce letné dni, ktoré na
Slovensku vládli, lákali ľudí k
vode. Schladiť sa, relaxovať,
užívať si slnečné lúče a oddychovať. Obľúbeným miestom
mnohých zamestnancov Železiarní Podbrezová, ale aj obyvateľov obce či návštevníkov z
okolia, je kúpalisko na sídlisku
Kolkáreň.

Ing. Peter Krajan
vedúci prevádzkarne doprava

Oprava cesty I/66 v obci Podbrezová sa začala 12. apríla 2021 obnovou stavebného objektu dažďovej
kanalizácie. Bolo položené kanalizačné potrubie do stavebnej ryhy,
umiestnenej pod úrovňou jazdného pruhu v smere z Banskej Bystrice do Brezna. Vyžadovalo si to
dopravné obmedzenia v súvislosti
s presmerovaním dopravy do jedného jazdného pruhu.
Celkovo bolo položených 551
metrov kanalizačného potrubia,
osadených devätnásť pouličných
vpustí a sedem kontrolných šácht.
Počas prác na dažďovej kanalizácii
bolo potrebné riešiť rôzne technické
problémy so starými inžinierskymi
sieťami, ktoré sa objavili až po obnažení terénu. Po ukončení prác na
dažďovej kanalizácii budú vozidlá v
jazdnom pruhu od Banskej Bystrice
smerom do Brezna jazdiť pomalou
rýchlosťou po zasypanej a pravidelne upravovanej ryhe. Počas ďalších
júlových týždňov a v auguste bude
opravovaný chodník s výmenou
obrubníkov a uskutoční sa aj oprava
rímsy. Obmedzenie a zúženie premávky bude iba v mieste opravy.
Súčasne by mali postupovať aj práce súvisiace s opravou oplotenia.
Ešte v júli by mala začať oprava a
reprofilácia oporného múru. Podľa
predpokladu by mala trvať tri mesiace, do konca septembra. Tieto
práce budú obmedzovať dopravu
na železničnej vlečke ŽP a.s., na koľaji č. 22, smerujúcej popod oporný múr k prevádzkarni oceliareň
a skladu hotovej výroby valcovne
bezšvíkových rúr. S investorom a dodávateľom je dohodnuté, že práce
budú môcť byť vykonávané počas
desaťhodinových blokov výluky, od
7. do 19. hodiny, kedy bude koľaj zabezpečená a vylúčená z prevádzky.

Ročník LXXVII
16. JÚL 2021
www.podbrezovan.sk

„Hoci nás ešte čaká jeden duel,
prípravu musím zhodnotiť komplexne. Odohrali sme šesť stretnutí,
pričom každé bolo v inej fáze. Prvé
dve boli z môjho pohľadu úžasné.
Preverili nás kvalitní súperi z Fortuna ligy. Bola to taká eufória. Prišiel nový tréner a každý futbalista
sa chcel určitým spôsobom ukázať.
Navyše, hráči ešte neboli takí unavení. Potom nasledovali ďalšie dve,
kde sme už boli v úplne inom rozpoložení. No všetky súboje boli rovnako dôležité a dali nám informácie

Tréner Roman Skuhravý svojmu mužstvu pred začiatkom sezóny verí.

Foto: zpfutbal.sk

o mužstve,“ rozhovoril sa na úvod
Skuhravý. Následne sa tímu prestalo výsledkovo dariť a prišli i porážky. Navyše, naši hráči strieľajú málo
gólov. Kormidelník železiarov má
však z tímu dobrý pocit. „Mužstvo
mi robí obrovskú radosť aj napriek
tomu, že nie sme tak výsledkovo
úspešní. No zlepšujeme sa
od zápasu k zápasu. Duel
v Seredi sa výrazne podobal tomu, čo by sme
chceli hrať aj v lige. Až
na dve výnimky. Prvou
je výsledok. Ten bol
pre nás dosť krutý. A
druhou je útočná fáza.
Ak si chcete pripravovať
šance, dohrávať situácie a
mať v ofenzíve správne nastavenie, tak to trvá dlhšie. Uvedomujeme si, že sa to nezlepší hneď a ani v
najbližšom stretnutí. No ide o veci,
na ktorých budeme usilovne pracovať,“ sľúbil.
Pre českého trénera ide o prvé
zahraničné pôsobisko. Z jeho vyjadrení cítiť, že sa mu v klube páči
a už sa teší na ostré ligové zápasy.
„Som veľmi rád, s akým kolektívom
pracujem. Verím, že nie príliš dobré
výsledky z ostatných zápasov v nás
prebudia hlad po úspechu. Mužstvu
verím a vidím, čo chlapci každý deň
robia.“

Je pokojný
Železiarom sa v závere prípravy
zhoršila strelecká forma. Kým v prvých dvoch dueloch strelili Žiline a
Zlatým Moravciam po tri góly, v ďalších si už strelci neobuli tie správne
kopačky. „Odišla nám ľahkosť. K hráčom ide veľa informácií či už prostredníctvom videa, rozhovoru
alebo tréningu. Teraz by
už mali chápať fungovanie, kedy centrovať,
kedy si vytvoriť streleckú pozíciu. A presne
v tejto fáze prípravy
sme. U niektorých to
môže vzbudiť nervozitu,
čo je úplne normálne. Ja
som však absolútne pokojný.
Vo všetkých tímoch, v ktorých som
pôsobil, sme strieľali veľa gólov, ale
hlavne sme si dokázali vytvárať šance. V Podbrezovej útočná kvalita je a
myslím si, že sa zlepšíme aj v tomto
smere.“
Dlhá cesta
Podbrezovčania pod novým
trénerom naplno zarezávajú, aby
patrili v druhej lige k najlepším. S
filozofiou klubu sa Skuhravý stotožnil. Teraz je už na samotných hráčoch, aké výkony na trávniku podajú.
pokračovanie na strane 8

S ukončením prvej fázy opravy
cesty I/66 v Podbrezovej úzko
súvisí aj organizácia priechodu v areáli starého závodu.
Nakoľko si ďalšie opravy momentálne nevyžadujú reguláciu dopravy, uzatvorené boli
od 3. júla aj dočasne zriadené
strážne stanovištia v areáli
starého závodu s označením
SZ2 a SZ3.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 3

Netradičný školský rok
bol slávnostne ukončený
V posledný júnový deň bol oficiálne ukončený školský rok
2020/2021. Pri tejto príležitosti
sa na parkovisku pred budovou
školy stretli žiaci i pedagógovia
Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová.
Súkromná spojená škola čítajte na strane 4

Editoriál
Letné prázdniny sa rozbehli
naplno. Mnohí z vás už relaxujú alebo sa dovolenkovať ešte
len chystajú. Možno si na oddych zvolíte aj podbrezovské
kúpalisko. Obľúbené miesto
zamestnancov, ale i obyvateľov obce či iných návštevníkov,
je otvorené už tri týždne. Boli
sme sa pozrieť, aká atmosféra
vládne v areáli, zisťovali sme
spokojnosť hostí a ich nápady
na zlepšenie. Z pohľadu účastníkov cestnej premávky aj na
komunikácii I/66 vládne pokojnejší režim. Práce totiž pokračujú pri úpravách chodníka a
oporného múru a to umožňuje
dočasne menšie obmedzenia
na ceste. O oddychu však nemôžu hovoriť futbalisti „A“-tímu FK Železiarne Podbrezová.
Tí dolaďujú posledné detaily
pred štartom ligovej súťaže.
Nový tréner je spokojný a zdá
sa, že chlapci si rozumejú aj
mimo trávnika. Či už oddychujete alebo musíte „zarezávať“
v práci, rozhodne si tieto letné
dni užívajte naplno. Možno i
pri čítaní vášho obľúbeného
dvojtýždenníka.
M. Gončár
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Sezóna na kúpalisku je naplno rozbehnutá
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Horúce letné dni, ktoré na Slovensku vládli, lákali ľudí k vode. Schladiť sa, relaxovať, užívať si slnečné
lúče a oddychovať. Obľúbeným
miestom mnohých zamestnancov Železiarní Podbrezová, ale aj
obyvateľov obce či návštevníkov
z okolia, je kúpalisko na sídlisku
Kolkáreň. Poslednú júnovú sobotu sa otvorili jeho brány a prví
návštevníci si naplno vychutnali
príjemné osvieženie a krásne prostredie.
Podľa pôvodných plánov išlo o
mierny posun. „Sezónu sme sa snažili spustiť v čo najskoršom možnom termíne podľa toho, aký nám
ponúkli hygienici. Využili sme, že to
bolo ešte pred začiatkom letných
prázdnin,“ povedala Ing. Soňa Máziková, riaditeľka Športového klubu
Železiarne Podbrezová, a.s., pričom
upozornila na obmedzenia, ktoré
v súčasnosti aj naďalej platia. „Pri
vstupe do areálu a v radoch na občerstvenie musia mať návštevníci
nasadené rúška, dodržiavať odstu-

py dva metre a dezinfikovať si ruky.
Navyše, hygienici pravidelne odoberajú vzorky vody. Momentálne
sa Podbrezová nachádza v zelenom
okrese, takže kapacita areálu môže
byť využitá na sto percent, čo je
750 návštevníkov.“
Prevádzkovatelia kúpaliska sa
musia pripraviť, že kontroly budú
pravidelné. „Môžu byť aj neohlásené a inšpektori nemusia skúmať iba
vodu. Takisto si môžu overiť pandemické označenia, dezinfekciu a podobne.“
Prevládala neistota
Za akých podmienok a či sa vôbec kúpalisko otvorí, nikto nevedel
dopredu povedať. Prevádzkovatelia rátali s rôznymi scenármi. V hre
bolo aj to, že do bazénov pustia len
zlomok ľudí. „Na covid semafore
sme dlho neboli v zelenej farbe.
Reálne hrozilo, že budeme môcť
pustiť len pätinu, maximálne polovicu návštevníkov. Zatiaľ fungujeme bez obmedzení, akurát musíme
viac dbať na hygienu. Čiže častejšie
upratovať a dezinfikovať sprchy či
toalety,“ spresnila.

Návštevníci relaxujú pri bazéne. 				

Menšia návštevnosť
Hoci kúpalisko otvorilo sezónu
o niečo skôr, na návštevnosti sa
to zatiaľ príliš neodzrkadlilo. Podľa Mázikovej stále cítiť, že žijeme
covidovú dobu. „Videli sme na základe denných tržieb, že v prvých
dňoch prišlo menej ľudí. Čakáme,
až sa naplno rozbehnú prázdniny,
ľudia budú dovolenkovať a návštevnosť sa zvýši. Všetko však závisí od počasia. Musím ale priznať,
že to už nebude také ako pred
vypuknutím pandémie. Hoci sme
nevedeli, ako bude sezóna vyzerať,
všetko sme museli riadne pripraviť.
Rátali sme, že budeme mať určité
náklady, napríklad na vykosenie
areálu alebo čistenie bazénov.“
Keďže návštevnosť mierne zaostáva za očakávaniami, rekreanti sa
môžu tešiť na prázdnejšie bazény,
kratšie rady pri bufetoch a väčšie
pohodlie. „Na kúpalisku nie je teraz toľko ľudí. Tí, ktorí prídu, si tak
vychutnajú vyšší komfort. Čaká ich
príjemné prostredie, občerstvenie
v bufete, plážové ihrisko alebo si
môžu zahrať stolný tenis. V areáli
nie je veľa priestoru, no snažíme
sa využiť ten, ktorý máme,“ doplnila.
Očakávania ľudí
Po dlhých mesiacoch obmedzení
je každé uvoľnenie opatrení a ot-

vorenie športových či kultúrnych
inštitúcií pre spoločnosť veľkým
plusom. Život sa v týchto dňoch
podobá na ten spred pandémie.
Neistota, ktorá prevládala v jarných mesiacoch, je nateraz minulosťou. Aj samotní obyvatelia
Podbrezovej a okolia boli zvedaví,
či sa budú môcť osviežiť na obľúbenom kúpalisku. „Keď sme začali pripravovať sezónu, ľudia nám
volali, kedy otvoríme a za akých
podmienok. Sme radi, že sa nám
to podarilo už na konci júna aj napriek menšej návštevnosti v úvode
sezóny. Robíme to pre ľudí, aby
sa mohli prísť okúpať, nakoľko v
blízkom okolí žiadne kúpalisko nie
je. Chceme, aby boli spokojní, čiže
nerobíme to len pre peniaze,“ vysvetlila Máziková.
Nezmenené ceny
Kúpalisko v krásnom prostredí
nízkotatranskej prírody je otvorené každý deň od 10. do 18. hodiny,
vždy za priaznivého počasia. Návštevníkov poteší aj informácia, že
v porovnaní s vlaňajškom sa ceny
vstupného nezmenili. „Nevedeli
sme, ako sa bude situácia s pandémiou vyvíjať. Z jedného dňa na
druhý sme sa na covid semafore
prehupli do zelenej farby. Ceny
zostávajú v platnosti, čiže k zvyšovaniu nedošlo, hoci určité obavy

Foto: I. Kardhordová

zo strany verejnosti boli. Návštevníkom akurát nemôžeme požičať
ležadlá, lebo by sme ich museli po
každom použití vydezinfikovať, a to
nie je možné,“ objasnila.
Fungujú aj v lete
Okrem kúpania sa rozbehli aj
ďalšie oddiely pod hlavičkou ŠK
Železiarne Podbrezová. Obľúbené
fitness centrum na sídlisku Štiavnička taktiež nezíva prázdnotou.
Aj v tomto prípade ale platia určité opatrenia, na ktoré sa musia
športovci pripraviť. „Je potrebné
dopredu sa nahlásiť. V rámci otváracích hodín je jedna z nich vyčlenená na dezinfekciu a vyvetranie
priestorov. Máme taktiež trošku
upravené otváracie hodiny, no od
jesene ich zasa vrátime na zimný
režim. V tomto období chodí menej ľudí. Tí stabilní sa vždy nahlásia a dodržujú opatrenia, ktoré
platia pre športovanie v interiéri,“
pochválila Máziková, ktorú teší, že
i ďalšie oddiely naplno fungujú.
„Biatlonisti odišli na sústredenie
do Rakúska, cyklisti pretekajú po
celom Slovensku. Akurát mierne
obmedzenia sa týkajú kolkárov,
ktorí musia rešpektovať podmienky pre športovanie vo vnútorných
priestoroch. Sme však radi, že klub
naplno žije aj v týchto letných mesiacoch,“ dodala na záver.

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

U návštevníkov prevláda spokojnosť
M. Gončár
Foto: I. Kardhordová

Úvod dovolenkovej sezóny sa nesie v znamení horúceho počasia.
Letné kúpalisko Podbrezová tak
mohlo privítať prvých hostí. Tí sa
príjemne osviežili a zrelaxovali v
dvoch bazénoch. Spýtali sme sa
ich, ako sa im na kúpalisku páči,
čo by možno zmenili a ako sú spokojní s poskytovanými službami či
teplotou vody.
Janka NEMCOVÁ
- Tento rok som na kúpalisku v Podbrezovej prvýkrát. Chodíme sem
pravidelne, lebo sa nám tu páči.
Voda je pre mňa akurát, mám radšej chladnejšiu. Som taký otužilec.
Počas leta by sme sem radi prichádzali pravidelne, avšak kvôli pracovnej vyťaženosti to nie je vždy
možné. Kúpanie je pre mňa relax.

J. NEMCOVÁ
Peter GREGOR
- Prišiel som so synom, manželkou
a vnukom. Tento rok som v Podbrezovej na kúpalisku prvýkrát. Páči sa
mi prostredie, voda je príjemná a
celkové dojmy sú pozitívne. Akurát
sa mi nepáči fajčenie v areáli. Behá
tu plno detí, takže by sa to nemalo
stávať.

P. GREGOR

M. ZELENKO

Michaela ZELENKO
- Letné kúpalisko v Podbrezovej
som navštívila vôbec po prvýkrát.
Prišla som z Banskej Bystrice s kamarátkami a deťmi. Veľmi sa nám
tu páči. Som spokojná s vodou a
taktiež čistotou bazénov. Detský je
čistučký a je v ňom príjemne teplá
voda. Super.

M. MUNNICH

Martin MUNNICH
- Tento rok som sem zavítal už druhýkrát. Je tu fajn, k dispozícií je aj
detské kúpalisko. Vo veľkom bazéne je trošku chladnejšia voda, takisto bufet by mohol ponúkať väčšie porcie jedla a mať nižšie ceny.
Ale nechodíme tu kvôli bufetu.
Celkovo prevláda spokojnosť.

M. ŠTULRAJTEROVÁ
Monika ŠTULRAJTEROVÁ
- Podbrezovské kúpalisko máme
blízko, tak sa sem snažíme chodiť
pravidelne každý rok. Deťom sa
páči najmä vo vode, ktorá je príjemná. V hlavnom bazéne by som
privítala o niečo teplejšiu vodu,
nakoľko by som chcela naučiť deti
plávať.

www.podbrezovan.sk
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S Martinom Čermákom, riaditeľom ŽP TRADE Bohemia, a.s.

Dopyt po našom sortimente
prevyšuje objemové kapacity
redakcia
noviny@zelpo.sk

Pán riaditeľ, v ostatnom rozhovore pre Podbrezovan ste povedali,
že obchodný plán pre tento rok je
nastavený s tendenciou rastu. Podarilo sa v prvom polroku dosiahnuť kladné čísla?
- Náš ostatný rozhovor sa uskutočnil v druhej polovici februára
tohto roku. Odvtedy
nastal v oceliarstve
celý rad zmien, ktoré
pozitívne ovplyvnili
trhové prostredie s
hutníckou
produkciou. Na otázku, čo
bude pre nás v tomto
roku prioritou, som
vtedy odpovedal, že
návrat na predajné
čísla, ktoré sú pre nás
v Českej republike
štandardné a tradičné. Vzhľadom k vývoju trhu – od
marca dochádza k veľmi silnému
nárastu dopytu po hutníckych materiáloch, sa táto predikcia darí
plniť. Po minuloročnom zložitom
období, keď kvôli pandémii Covid-19 došlo k prudkému poklesu
dopytu po oceľových výrobkoch
a následne k zníženiu skladových
zásob veľkoobchodných predajcov
na historicky minimálne hladiny, sa

situácia obrátila.
V jarných mesiacoch ceny vstupných materiálov na výrobu ocele
razantne stúpajú o desiatky percent a hutnícki výrobcovia, nielen
v Európskej únii, avizujú naplnené lovom priemysle. Obchod s hutnícvýrobné kapacity. Ceny finálnych kym materiálom je na európskom
hutníckych produktov kopírujú trhu momentálne, aj vďaka odložetento trend a dostávajú sa po- nej spotrebe, vyvolanej neistotou
stupne do historicky maximálnych z ďalšieho vývoja karanténnych
úrovní. Dopyt po našom sortimen- opatrení v minulosti, intenzívny a
te je veľmi silný a pod tlakom. Môžem však potvrdiť,
prevyšuje naše obje- že prvý polrok bude v našej spoločmové kapacity nasta- nosti ukončený s kladným hospovené v tohtoročnom dárskym výsledkom.
obchodnom pláne.
Tradiční a dlhoroční Čím žije vaša firma v týchto
obchodní partneri na- dňoch?
- V týchto dňoch už spracovávašej spoločnosti majú
nastavené mesačné me objednávky na august a sepobjemové alokácie, tember. Pred nami je posledný
ktoré
zodpovedajú štvrťrok a nič nenaznačuje, že by
ich obvyklým nákup- záver tohto roka mal byť odlišný.
Dopyt, ako som už uviedol, je stáným potrebám.
Ako som už nazna- le veľmi silný a zákazníci smerujú
čil, nemožno, bohužiaľ, aktuálne svoje otázky na termínovú dostupnosť požadovanéuspokojiť
celkový
ho materiálu, ktorá
dopyt.
PriemyselV týchto dňoch je v dnešnej dobe
ná výroba v Českej
na prvom mieste,
republike v apríli
už spracovávame
ostatnými
medziročne stúpla objednávky na august pred
obchodnými parao rekordných päťdea september.
metrami. Na záver
siatpäť percent. Rast
by som veľmi rád
bol
zaznamenaný
naprieč všetkými hospodárskymi poprial všetkým zamestnancom ŽP
sektormi, najvyšší bol v automobi- Group pokojné a krásne leto.

Dočasné strážne stanovištia
sú momentálne zatvorené
Mgr. Peter Suja
riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby

S ukončením prvej fázy opravy
cesty I/66 v Podbrezovej úzko
súvisí aj organizácia priechodu v
areáli starého závodu. Nakoľko
si ďalšie opravy momentálne nevyžadujú reguláciu dopravy, uzatvorené boli od 3. júla aj dočasne
zriadené strážne stanovištia v areáli starého závodu s označením
SZ2 a SZ3.
Vzhľadom na skutočnosť, že nejde o definitívne ukončenie prác,
vyžadujúcich si reguláciu cestnej
dopravy, zatvorenie dočasne zriadených strážnych stanovíšť nie je
definitívne. O ich obnovení vás budeme včas informovať.
Zamestnancom ŽP a.s. a dcérskych spoločností bol v súvislosti
s opravou cesty umožnený prejazd starým závodom súkromnými
osobnými vozidlami. Niektorí mohli počas pracovného času aj parkovať v areáli starého závodu. Elektronické karty, ktoré boli vydané z
uvedeného dôvodu, boli od 3. júla
dočasne zablokované, čiže prejazd
týchto zamestnancov cez starý závod momentálne nie je možný.
Dočasné strážne stanovištia
budú obnovené a elektronické karty uvedených zamestnancov budú
opäť aktivované, akonáhle bude
potrebné prispôsobiť sa postupu
prác. Karty zamestnancov vydané
na prejazd starým závodom sú momentálne neaktívne, ale ešte budú
potrebné. Ak náhodou niekto chce
kartu už vrátiť, môže tak urobiť.
Pripomínam však (každý bol pri jej
preberaní upozornený), že je nevyhnutné dodržať pravidlá. Poškodenie karty, strata alebo nevrátenie z
iného dôvodu, bude v zmysle interných predpisov spoplatnené.
Počas prvej fázy opravy cestnej
komunikácie I/66, boli dočasné

Právny odbor – referát organizácie
a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Ing. Soňa Roštárová

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní
Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. 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 legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom
mesiaci. V júni boli zverejnené:

Organizačné normy
Poriadok P-01/2020
revízia 6, zmena I

Organizačný poriadok Železiarní Podbrezová
a.s.

Smernica S-384/2018
revízia 9, zmena II

Vznik, zmeny a skončenie pracovného pomeru

Smernica S-413/2018
revízia 3, zmena II

Systém vybavovania obchodného prípadu na
výstupe

Smernica S-429/2021
revízia 3, zmena 0

Činnosť oddelenia chémie odboru riadenia a
zabezpečenia kvality

Smernica S-431/2017
revízia 2, zmena II

Systém kontroly stavu bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a kontrolnej činnosti SEM

Smernica S-473/2020
revízia 4, zmena I

Zrážková daň a zabezpečenie dane v podmienkach ŽP a.s.

Smernica S-488/2021
revízia 4, zmena 0

Účtovanie zásob v Železiarňach Podbrezová
a.s.

Pokyn PO-182/2021
revízia 2, zmena 0

Interné vybavovanie a dokumentovanie externých reklamácií a sťažností

Pokyn PO-187/2021
revízia 4, zmena 0

Zvláštna dokumentačná a archivačná povinnosť

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 05/2021 Prevencia pred šírením nového ochorenia
COVID-19 – dcérske spoločnosti

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 12/2021 Menovanie reklamačnej komisie
Rozhodnutie č. 13/2021 Príprava podkladov pre rizikovú obhliadku
majetku ŽP a.s. spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Rozhodnutie č. 14/2021 Menovanie tímu pracovnej zdravotnej služby
Príkaz č. 09/2021

Aj brána strážneho stanovišťa „pod kostolom“ ostane počas leta zatvorená.
Foto: M. Jančovič

strážne stanovištia otvorené od nebolo počas jednotlivých dní rov12. apríla do 2. júla 2021. Stráž- nomerné, kopírovalo najmä prínym stanovišťom SZ2 za uvedené chod zamestnancov do pracovných
obdobie prešlo 12 517 vozidiel, v zmien a ich odchod z práce, kedy
nich sa nachádzalo 16 548 osôb. sa pred vrátnicami tvorili menšie
Peších zamestnancov bolo 15 715. rady.
Strážnym stanovišťom SZ3 za uveJe potešujúce, že počas uvededené obdobie prešlo 12 799 vozi- ného obdobia nedošlo pri prejazde
diel, v ktorých bolo 16 659 osôb. Z starým závodom k dopravnej necelkového počtu tvorili referentské hode, no neznamená to, že všetko
vozidlá 30 percent a
šlo bez problémov.
zvyšok boli súkromPredovšetkým na
Je potešujúce,
né vozidlá, ktoré
začiatku niektorí vozostali zaparkované
diči nerešpektovali
že počas uvedeného
v areáli starého zádopravné značky,
obdobia nedošlo
vodu.
najmä so „stopkapri prejazde starým
Porovnaním počmi“ pred železničzávodom k dopravnej
tu vozidiel a osôb,
nými priecestiami a
ktoré sa v nich na- nehode, no neznamená nedodržiavali rýchchádzali (v priemere
losť.
to, že všetko šlo
1,3 osoby) môžeme
Apelujem na všetbez problémov.
konštatovať, že v
kých vodičov, aby
jednom osobnom
pri opätovnom povozidle sa nachádzal väčšinou len volení prejazdu starým závodom
vodič, ojedinele sa s ním viezla aj dodržiavali všetky pravidlá s tým
ďalšia osoba. Plne vyťažený au- súvisiace, dopravné predpisy a
tomobil bol len vo výnimočných rešpektovali aj povinnosť kontrosituáciách. Pri takomto spôsobe ly zamestnancami bezpečnostnej
využitia vozidiel sa nemožno preto služby. Ak to niekomu nevyhovuje,
čudovať, že kapacita našich par- nemusí prejazd starým závodom
kovacích miest je naplnená, resp. využiť, musí sa však prispôsobiť
môže byť aj nepostačujúca.
dopravným obmedzeniam na štátZaťaženie strážnych stanovíšť nej ceste.

Prevencia pred šírením nového ochorenia COVID-19

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 časti Dokumenty –
úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na
adrese:
http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm

Zo sveta ocele

Ťažkosti s útlmom uhlia
Zdroj: euractiv.sk

Klimatické snahy Európskej únie majú pre Čínu závažné dôsledky. Prechod na uhlíkovú neutralitu bude „ťažký zápas“, priznal prezident Xi.
Aj keď Čína postupne diverzifikuje svoj energetický mix, je naďalej do
veľkej miery závislá na uhlí. Jej najnovší päťročný plán sa navyše zameriava viac na energetickú bezpečnosť, ako na zelený prechod. Prezident
povedal, že Čína bude „prísne kontrolovať“ ďalší rozvoj uhoľných elektrární.
Správa organizácie TransitionZero konštatuje, že Čína bude musieť zatvoriť alebo prebudovať uhoľné elektrárne s kapacitou 364 gigawattov
(GW) do roku 2030, aby dosiahla klimatickú neutralitu. „Na to, aby Čína
dosiahla tieto ciele, bude musieť výrazne zvýšiť mieru zavádzania klimatických opatrení a znížiť svoje kapacity na spracovanie uhlia,“ poznamenal v úvode správy viceprezident Spojených štátov Al Gore.
V súčasnom systéme obchodovania s emisiami (ETS), ktorý Čína nedávno zaviedla, je až 1,56 miliardy ton emisií naviac. Pre porovnanie, takéto množstvo emisií vyprodukuje za rok systém EU ETS Európskej únie.
Bez reformy nemajú emisné kvóty čínskeho systému obchodovania s
emisiami žiadny význam.
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Netradičný školský rok bol slávnostne ukončený
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V posledný júnový deň bol oficiálne ukončený školský rok
2020/2021. Pri tejto príležitosti sa
na parkovisku pred budovou školy
stretli žiaci i pedagógovia Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová.
Na slávnostnom ukončení bola
prítomná za zriaďovateľa školy Ing.
Mária Niklová, personálna riaditeľka a členka Predstavenstva ŽP a.s.
Už tradične prišli aj zástupcovia ŽP
Informatika s.r.o., Ing. Matej Blahút a Mgr. Ľubor Havlíček, ktorí zároveň vyhodnotili kurz programovania v jazyku JAVA, do ktorého sa
počas uplynulého školského roka
zapojili viacerí žiaci.
V úvode sa všetkým prihovorila
Ing. Mária Niklová: „Mali ste komplikovaný školský rok, ale verím, že
od septembra sa všetko vráti do
starých koľají. Skúste si oddýchnuť
aktívne, načerpať sily, aby ste do
ďalšieho ročníka šli plní energie.“
Personálna riaditeľka zároveň pripomenula žiakom možnosť brigády počas letných mesiacov v Železiarňach Podbrezová a na záver

Koniec školského roka objektívom A. Nociarovej

Ocenení žiaci dostali darčekové poukážky na nákup v kníhkupectve. Foto: A. Nociarová

svojho príhovoru popriala všetkým
pekné prázdniny.
Následne si slovo zobrala Ing.
Miriam Pindiaková, riaditeľka Súkromnej spojenej školy Železiarne
Podbrezová, ktorá okrem iného
povedala: „Prevažná časť školského roka 2020/2021 bola pre nás
všetkých veľmi náročná a určite
si to budeme ešte dlho pamätať.
Všetci – žiaci, učitelia, rodičia sme
sa ocitli v novej situácii, na ktorú
nebol nikto z nás pripravený. Aj
napriek počiatočným problémom
sme sa snažili hľadať spôsoby a
riešenia ako v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť teoretické i
praktické vyučovanie čo najlepšie.
V každej oblasti života sme pocítili
výrazné zmeny a výnimočné situácie.“
Riaditeľka školy poďakovala
svojim kolegom za obetavú prácu
počas celého školského roka a zároveň im popriala veľa tvorivosti a
dobrých nápadov pri príprave toho
nadchádzajúceho. Zaželala im príjemné prežitie dovolenkového
času so svojimi blízkymi. Osobitné

poďakovanie patrilo Ing. Petrovi
Flaškovi, ktorý odišiel do dôchodku, aj Ing. Miroslavovi Hruškovi,
ktorý odchádza na nové pracovisko.
Z celkového počtu 201 žiakov organizačnej zložky Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová, 28 prospelo s
vyznamenaním, 40 prospelo veľmi
dobre, a jedného čakajú v auguste
komisionálne skúšky. Štyria žiaci
neprospeli z troch a viac predmetov a budú môcť požiadať o opakovanie ročníka.
Z celkového počtu 153 žiakov
organizačnej zložky Súkromné
gymnázium Železiarne Podbrezová
prospeli všetci, z toho 57 prospelo s vyznamenaním a 48 prospelo
veľmi dobre.
V závere Ing. Miriam Pindiaková
popriala všetkým pekné letné dni
a s konštatovaním, že sa teší na
stretnutie v novom školskom roku,
ukončila svoj príhovor.
Nasledovalo vyhodnotenie výsledkov po jednotlivých organizačných zložkách. Žiaci boli odmenení

za reprezentáciu školy v rôznych
súťažiach, aktívne zapájanie sa do
mnohých zaujímavých projektov,
ale aj za výborný študijný prospech. Okrem pochvaly riaditeľkou
školy si domov odniesli aj darčekovú poukážku na nákup v kníhkupectve.
Potom boli ocenení aj tí, ktorí
počas uplynulého školského roka
programovali v jazyku JAVA a boli
vyhodnotení ako najlepší. Ocenenia im odovzdali Ing. Matej Blahút
a Mgr. Ľubor Havlíček.
V úplnom závere slávnostného
ukončenia školského roka boli za
svoju prácu odmenení aj pedagógovia Súkromnej spojenej školy
Železiarne Podbrezová, ktorí si
prevzali Plaketu Jána Amosa Komenského a poukaz do hotela
Stupka. Medzi ocenenými pedagógmi boli Mgr. Alexander Jirmer,
Ing. Marta Orolínová a Ing. Miroslav Hruška.

Vernostný program v treťom pilieri
Mgr. Jana Volnerová
DDS Stabilita

Na Slovensku pôsobia v súčasnosti štyri doplnkové dôchodkové
spoločnosti. Predmet ich činností
je rovnaký a identické sú aj podmienky účasti pre klientov, nakoľko sú po poslednej právnej úprave
v roku 2014 naviazané priamo na
zákon, a ten platí pre všetky subjekty rovnako.
Všetky DDS ponúkajú investovanie do doplnkových dôchodkových
fondov, pričom aj ponuka týchto
fondov, z ktorých si investori môžu
vyberať, je viac menej rovnaká.
Líšiť sa však môže zhodnotenie v
týchto fondoch v jednotlivých rokoch. A keďže raz sa darí lepšie
jednému, inokedy druhému, je pri
hodnotení výkonnosti fondu potrebné vziať do úvahy dlhodobejší
trend dosahovaného zhodnotenia (napr. dosiahnutý priemer za
posledných 3 až 5 rokov). Okrem
zhodnotenia sa oplatí odsledovať
aj ďalšie benefity, ktoré spoločnosti ponúkajú nad rámec zákona.

Zaujímavý bonus k vášmu sporeniu
môže predstavovať napr. vernostný
program.
Zaujímajte sa, čo môžete dostať
Vernostné programy sú postavené na odmene pre zákazníkov, ktorí
vďaka pravidelnému využívaniu
služieb získavajú rôzne benefity.
Vernostné programy dnes môžeme
poznať napríklad vo forme:
- zbierania bodov,
- zbierania zliav,
- zasielania kupónov na zľavy,
- získavania poukážok.
Možností, ktorými chcú vernostné programy zaujať je mnoho. V
princípe sú však postavené na tom,
že vďaka registrácii alebo zapojeniu
sa do programu, získava klient zaujímavé výhody oproti ľuďom, ktorí
vernostný program k dispozícii nemajú.
Vernostný program
v DDS nie je samozrejmosť
Doplnkové dôchodkové sporenie je špecifický produkt. Nedá sa
veľmi porovnávať s konkurenčným

bojom, napríklad pri obchodoch
s potravinami alebo na čerpacích
staniciach, ktoré majú vysokú konkurenciu. Doplnkové dôchodkové
spoločnosti sú na Slovensku len
štyri, pričom ponúkajú produkt,
ktorý sa zo zákona nemôže príliš
líšiť.
Vernostný program je však zaujímavejší z pohľadu zákazníka. Výhody, ktoré vyplývajú z investovania
do tretieho piliera a z daňových
úľav, sú pre každého sporiteľa rovnaké, no kvalitný vernostný program nemá každý.
Ako funguje vernostný
program v Stabilite
Nemusíte platiť nič viac a nemusíte prispievať ani mimoriadnymi
príspevkami. Jednoducho si stačí
začať sporiť na dôchodok v treťom
pilieri a v Stabilite sa vám otvoria
dvere k odmenám. Program funguje na jednoduchom princípe.
Za každé investované euro sú vám
automaticky pridelené vernostné
body. Body zbierate počas celej vašej účasti v systéme.

Čo k tomu potrebujete
a čo môžete získať
- podpísať zmluvu s DDS STABILITA
o doplnkovom dôchodkovom sporení,
- pravidelne investovať na svoj
osobný dôchodok.
Dôležité je, že body sú pripísané
len za osobné príspevky účastníka a
nie za príspevky, ktorými vám prispieva váš zamestnávateľ.
Pripisovanie bodov je transparentné. Informáciu o bodovom
konte môže každý klient získať po
prihlásení na účastnícky PORTÁL na
webovom sídle spoločnosti.
Výška pripisovania bodov sa odvíja od dĺžky sporenia v mesiacoch
a výšky investovanej sumy. Samozrejme, čím dlhšie sporíte, tým viac
bodov si za príspevky pripisujete.
Vedeli ste, že...
výmenu bodov za darčeky v podobe tovaru alebo služby z katalógu môžete uskutočniť kedykoľvek
v priebehu roka na ktoromkoľvek
klientskom centre Stability?

Nechce sa vám čakať
na finančný bonus?
Radosť si môžete urobiť už aj v
priebehu vášho investovania. Vaše
nazbierané body totiž môžete priebežne vymieňať za darčeky. Výmenu môžete zrealizovať raz ročne a
použiť môžete maximálne 50 percent z vášho bodového konta (použité body sa z konta odpíšu a v ich
zbieraní pokračujete ďalej). Radosť
z pekného darčeka podľa vášho výberu si tak môžete dopriať hoci aj
každý rok.
Radšej peniaze?
Nazbierané body môžete pri
skončení sporenia vymeniť za peniaze. V takom prípade predstavuje
jeden bod pol centa (0,005 eura) a
celková vyplatená suma závisí len
od vás – ako dlho a koľko sporíte.
Ak si necháte bonus vyplatiť, dostanete ho na účet v termíne výplaty
prvej dôchodkovej dávky. A keďže
táto suma nie je ničím obmedzená,
získať tak môžete aj niekoľko stoviek eur navyše. Tu sa už naozaj dá
povedať, že vernosť sa vypláca.
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Nemocnica s poliklinikou Brezno ponúka komplexnú
zdravotnú starostlivosť pod jednou strechou
Ako sa to dotkne NsP Brezno,
n.o., ktorá je jedinou nemocnicou
v spádovej oblasti Horehronia,
sme sa opýtali jej hovorcu, JUDr.
Karola Vojtka.

redakcia
noviny@zelpo.sk

Pred niekoľkými mesiacmi prešla
Nemocnica s poliklinikou (NsP)
Brezno, n.o. veľkou rekonštrukciou. Aj v súčasnosti je realizovaný nákup rôznej techniky, ktorá
skvalitňuje poskytované služby a
tým aj zvyšuje spokojnosť pacientov na Horehroní. Nedávno sa
v médiách objavili informácie o
rušení niektorých nemocničných
oddelení, ktoré majú nastať v
rámci veľkej reformy slovenských
nemocníc. Tá je podľa rezortu
zdravotníctva potrebná, nakoľko
výdavky nemocníc presahovali
príjmy a rástla nespokojnosť pacientov, aj zdravotníkov. Jej cieľom má byť lepší manažment pacienta, efektívnejšie využívanie
lôžok a peňazí, ktoré budú smerované do oblastí, v ktorých budú
najviac potrebné.

Na akú zdravotnú starostlivosť je
NsP Brezno zameraná?
- Nemocnica je primárne zameraná na akútnu zdravotnú starostlivosť. Viac ako 90 percent hospitalizácií je akútneho charakteru.
Patrí do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti s urgentným príjmom prvého
typu a radí sa medzi centrá poskytujúce nepretržitú intravenóznu
trombolýzu (odbúravanie krvných
zrazenín tvorených v cievach pomocou liekov) pacientov s diagnózou náhlej cievnej mozgovej
príhody.
V súčasnosti nemocnica disponuje 214 lôžkami v siedmich lôžkových oddeleniach a jej súčasťou sú
aj nelôžkové oddelenia. Prevádzkuje aj 27 ambulancií a v poliklinickej časti majú zriadené svoje
špecializované ambulancie ďalší,
súkromní lekári. Nemocnici sa tak
darí poskytovať pacientom benefit
komplexnej zdravotnej starostlivosti pod jednou strechou.
Popri ústavnej lekárni nemocnica prevádzkuje aj dve verejné lekárne (jednu v nemocnici a druhú
v Polomke), jednu pobočku (v Pohronskej Polhore), dopravnú zdra-

Aj vďaka vynoveným operačným sálam sa NsP Brezno postupne premieňa na
modernú európsku regionálnu nemocnicu.		
Foto: NsP Brezno

Nemocnica v Brezne je každým rokom modernejšia.				

votnú službu (šesť ambulancií), záchrannú zdravotnú službu (jednu
stanicu rýchlej lekárskej pomoci
a päť staníc rýchlej zdravotnej pomoci). Nemocnica je druhým najväčším zamestnávateľom v našom
regióne, pričom zamestnáva viac
ako šesťsto osôb.
Nemocnica len nedávno prešla
kompletnou rekonštrukciou. Pripomeňme si, na čo všetko boli
vynaložené prostriedky.
- Vďaka vynaloženým finančným prostriedkom z eurofondov
a rôznym sponzorským finančným
prostriedkom, sa NsP Brezno postupne premieňa na modernú
európsku regionálnu nemocnicu,
poskytujúcu odbornú akútnu i dlhodobú zdravotnú starostlivosť.
Dostať sa do súčasného stavu pomohla najmä posledná investičná
akcia Ministerstva zdravotníctva
SR, kedy bolo, vďaka eurofondom
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, preinvestovaných v
nemocnici 8,3 milióna eur. Tieto
prostriedky boli vynaložené na
rozvoj produktivity a efektívnosti
akútnej zdravotnej starostlivosti,
vybudovanie moderného urgentného príjmu, centrálnych operačných sál s oddelením centrálnej
sterilizácie a taktiež na zakúpenie
potrebnej prístrojovej techniky.

Foto: NsP Brezno

Zdravotnícke služby na Slovensku
pravdepodobne čaká reforma,
ktorá bude zahŕňať aj rušenie
niektorých oddelení. Týka sa to aj
NsP Brezno?
- Napriek mnohým výzvam, ktoré nás čakajú v budúcnosti, môžeme skonštatovať, že nemocnica,
čo do materiálno-technického
vybavenia a personálneho obsadenia, nebola na tom nikdy v minulosti lepšie. Dôkazom sú lekári,
ktorí v poslednom období začali
pre nás pracovať a sú špičkou vo
svojich odboroch, či už je to napríklad MUDr. Erik Wágner – primár

chirurgického oddelenia, MUDr.
Miroslav Košík – primár RDG oddelenia, MUDr. Stefan Arin Ianecsko – vedúci lekár jednodňovej
zdravotnej starostlivosti, MUDr.
Radoslav Kminiak a MUDr. Roman
Necpal – cievni chirurgovia a mnohí ďalší. Vďaka patrí aj zdravotníckemu personálu. Ich dlhoročná
práca v prospech pacientov si zasluhuje jedno veľké „ďakujeme“.
Nemocnica výborne zvládla aj
liečbu pacientov počas druhej vlny
epidémie koronavírusu. Vo svojich
dvoch vakcinačných centrách a v
rámci mobilných výjazdov zaočkovala tisíce osôb proti ochoreniu
COVID-19. Toto všetko dokázala
pri vyrovnanom hospodárení.
Za súčasného stavu Nemocnice
s poliklinikou Brezno, n.o., kedy
samotnú potrebu posilňovania
akútnej zdravotnej starostlivosti v
minulosti potvrdilo aj MZSR, a to
aj preinvestovaním miliónov eur,
môžeme jednoznačne konštatovať, že nemocnica je v dobrej kondícii. Zároveň je pripravená, v prípade potreby, pretransformovať
sa na regionálnu úroveň. Vtedy
bude poskytovať príslušnú akútnu
zdravotnú starostlivosť, vrátane
pôrodnej, aj pre obyvateľov okolitých okresov, ktoré nemajú svoje
ústavne zdravotnícke zariadenia
vybudované na adekvátnej úrovni.

opätovne zaslali preto, aby sme
zjednodušili situáciu občanom
(ktorí nevyužívajú aplikáciu) – nemusia ich teda vyhľadávať vo svojich mailoch a SMS,“ povedala pre
náš dvojtýždenník Diana Dúhová,
hovorkyňa NCZI SR a dodala: „Deväťmiestny kód slúži na identifikáciu osôb v systéme Moje ezdravie,
kde sú všetky dáta o testovaní či
vakcinácii.“
V prípade problémov so získa-

ním Digitálneho COVID preukazu
EÚ volajte NCZI Call Centrum +421
232 353 030.
Digitálny COVID preukaz je potrebné nosiť so sebou a starostlivo
ho uchovať.
Zamestnanci Železiarní Podbrezová a.s. stále môžu vo výnimočnom prípade využiť bezplatné antigénové testovanie. Je potrebné
objednať sa na e-mailovej adrese:
villim.jan@zelpo.sk.

Okrem toho má nemocnica zrekonštruovanú strechu, vymenené
okná a zateplené plášte budov.
Bola vybudovaná aj nová kotolňa,
ktorá výrazne znížila prevádzkové
náklady a je aj šetrná k životnému
prostrediu.
Sú naplánované ešte nejaké investičné akcie?
- Ešte v tomto roku, popri iných
investičných akciách, bude realizovaná aj výmena troch kľúčových
výťahov, rekonštrukcia Oddelenia
anestéziológie a intenzívnej medicíny a pevne veríme, že i vybudovanie pracoviska magnetickej
rezonancie s jedinečným MR prístrojom.

Máte už „covid preukaz“?
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

V závere júna dostali občania Slovenskej republiky SMS alebo email od Národného centra zdravotníckych informácií SR (NZCI).
V správe bol uvedený osobný
deväťmiestny kód s upozornením o jeho uchovanie za účelom
získania Digitálneho COVID preukazu. Ten slúži ako potvrdenka
o vakcinácii, vykonaní PCR alebo
antigénového testu, prípadne o
prekonaní ochorenia COVID-19.
Potrebný je pre účely pobytu v
zahraničí, prípadne na pobyt v
letných táboroch a využívanie
služieb na Slovensku, napríklad v
kúpeľoch, wellness, krytých plavárňach a podobne. Preukazy sú
od 1. júla 2021 jednotné pre celú
Európsku úniu. To znamená, že
ak plánujete pobyt mimo územia
SR, na hraniciach ho budú vyžadovať.

Ako informuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, v
súčasnosti sú v platnosti tri typy
digitálnych COVID preukazov.
1. Digitálny COVID preukaz EÚ s
potvrdením o vakcinácii (už po podaní prvej dávky vakcíny),
2. Digitálny COVID preukaz EÚ
s potvrdením o vykonaní testu
(PCR/Antigénový test),
3. Digitálny COVID preukaz EÚ s
potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (po prekonaní ochorenia, ktoré bolo diagnostikované
prostredníctvom RT-PCR testu, v
období pred nie viac ako 180 dňami).
Všetky tri typy preukazov je
možné získať na stránke korona.
gov.sk. Ďalej už pokračujete podľa
pokynov, systém vás automaticky
navedie.
Nemožno zabudnúť, že na prihlásenie je potrebné číslo mobilného telefónu, deväťmiestny kód,
ktorý vám prišiel do SMS alebo

e-mailu a rok narodenia. Po vyplnení údajov vám príde verifikačný
kód, ktorý je potrebné zadať do
systému. Týmto krokom je Digitálny COVID preukaz aktivovaný.
Následne si ho môžete vytlačiť,
stiahnuť do svojho mobilného
zariadenia alebo presunúť do aplikácie.
Ďalšou možnosťou je stiahnutie aplikácie GreenPass, ktorá
uchováva všetky údaje. Po prihlásení do aplikácie si svoj Digitálny
COVID preukaz s potvrdením o
vakcinácii, o vykonaní PCR alebo
antigénového testu, prípadne informáciu o prekonaní ochorenia
COVID-19 uložíte.
Prečo mi prišiel kód?
Správu s kódom dostali aj takí,
ktorí sa na očkovanie ešte neprihlásili. „SMS s COVID-19-PASSom
bola zaslaná všetkým občanom,
ktorí boli očkovaní, testovaní či
prekonali COVID-19. Kódy sme
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Prevenciou chránime
a upevňujeme svoje zdravie
Od júna rehabilitácia aj v stredu popoludní
O. Kleinová, noviny@zelpo.sk

Jedálny lístok
19. – 25. 7. 2021
Pondelok
Polievky: hŕstková, bryndzová so
strúhaným cestom, pečivo.
● Jelenie ragú s brusnicami, cestovina ● Detvianska nátura, opekané zemiaky, uhorka ● Zemiakové
knedličky s údeným mäsom, kapusta ● Šalát macedónsky s tofu,
pečivo ● Ohnivé kuracie stehno
orientálne, zeleninová obloha ●
Ryžový nákyp s ovocím ● Bageta
Apetito ● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: slepačia, goralská, pečivo.
● Morčacie prsia plnené nivou,
ryža, šalát ● Hovädzia pečienka
sviečková, knedľa ● Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát ●
Parížsky šalát, pečivo ● Bravčové
mäso dusené s kelom ● Zapekané
palacinky s tvarohom ● Bageta s
kuracím mäsom ● Mliečny balíček.
Streda
Polievky: kapustová s klobásou,
francúzska, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový šalát s majonézou ● Hovädzie mäso námornícke, slovenská ryža, šalát ● Pizza diabolská ●
Cestovinový šalát s kápiou a salámou ● Kuracie rezančeky, zelená
fazuľka s baby mrkvou ● Šúľance s
makom ● Bageta syrová ● Ovocný
balíček.
Štvrtok
Polievky: prešporská, cesnaková s
haluškami, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta,
knedľa ● Kuracie prsia prírodné,
zeleninová ryža, šalát ● Vyprážaný
karfiol, zemiaky, tatárska omáčka ●
Študentský šalát, pečivo ● Horehronské špagety ● Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom ● Bageta moravská ● Mliečny balíček.

Prvoradým poslaním dcérskej spoločnosti ŽP Rehabilitácia s.r.o. je poskytovanie kvalitných rehabilitačných
služieb zamestnancom Železiarní Podbrezová a.s. a jej dcérskych spoločností. Mnohí vyhľadávajú rehabilitačné služby žiaľ len vtedy, keď ich už trápia bolesti a akonáhle tie pominú, nepovažujú za potrebné ďalej
sa venovať svojmu zdraviu. Neuvedomujú si však, že je nesmierne dôležité nevrátiť sa po odznení bolestí
do pôvodného stereotypu, ale venovať sa prevencii. A to platí v každej oblasti, ako v práci pri predchádzaní
úrazom i v prípade starostlivosti o vlastné telo. Je potrebné 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, 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 navštíviť 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 identifikačnou kartou zamestnanca.
Zo širokého spektra vám v tomto čísle predstavujeme:

PRÍSTROJOVÚ LYMFODRENÁŽ
Je to tlaková masáž, ktorú vykonáva lymfodrenážny prístroj.
Je založená na prerušovanej kompresii končatín a vytváraní tlakovej vlny, ktorá podporuje krvný
a lymfatický systém. Lymfatický
systém zodpovedá za zber a odplavovanie odpadových látok z
telesných tkanív a je významnou
súčasťou imunitného systému.
Táto osvedčená liečebná metóda
sa využíva v rehabilitácii i v estetickej medicíne.
Ako prebieha lymfodrenáž?
Súčasťou lymfodrenážneho prístroja sú špeciálne návleky na
dolné končatiny, siahajúce až po
brucho a na horné končatiny. Z
návlekov vychádzajú hadičky, cez
ktoré sa vháňa vzduch do komôr v
návlekoch, čo vytvára tlakovú vlnu
od končekov prstov smerom k srdcu. Potom tlak povolí a opäť začína nová vlna. Týmto spôsobom sa
rozprúdi krvný aj lymfatický obeh.
Koľko ošetrení je potrebných
na dosiahnutie optimálneho
výsledku?
Prístrojová lymfodrenáž trvá 30
minút, pričom sa odporúča desať
opakovaní.
Aký je efekt a indikácie
prístrojovej lymfodrenáže?
Táto osvedčená terapeutická
metóda je určená na stimuláciu
lymfatického, žilového a imunitné-

ho systému. Lymfodrenáž je vhodná ako prevencia vzniku varixov
(kŕčových žíl) u osôb so sedavou
prácou alebo dlhodobo pracujúcich v stoji.
Taktiež je vhodnou prevenciou
žilových zápalov, urýchľuje regeneráciu po fyzickej záťaži, využíva sa v rehabilitácii po úrazoch a
operáciách, zlepšuje prietok krvi
tkanivom, napomáha odstraňovať napätie v končatinách a pocity únavy (syndróm unavených a
ťažkých nôh). Zmierňuje prejavy
pomarančovej kože – celulitídy,
výrazne zlepšuje štruktúru a elasticitu pokožky, je vhodná pri cielenom formovaní postavy. Celkovo
detoxikuje a regeneruje organizmus. Stimuluje imunitný systém
pri opakovaných vírusových a bakteriálnych ochoreniach.
• liečba primárneho miazgového opuchu (vrodený/Milroyova
choroba, vyhladzovanie blízko
trupu a končatín),
• sekundárneho miazgového opuchu (post mastektómia, chronický edém žilového pôvodu,
poúrazový edém a tropické
choroby),
• pri opuchoch,
• pri nedostatočnej žilovej činnosti,
• pri kŕčových žilách,
• vredoch dolných končatín,
• podpornej poúrazovej liečbe,
• pooperačnom podviazaní alebo odstránení chorobného ložiska zo žily,
• pri športových úrazoch.

Kontraindikácie
lymfodrenáže:
Prístrojová lymfodrenáž sa neodporúča:
• v akútnom štádiu onkologických
ochorení,
• pri opuchoch spôsobených
ochorením srdca, pečene a obličiek,
• pri akútnom žilovom ochorení,
glaukóme, malígnej hypertenzii, horúčke, akútnych vírusových a bakteriálnych ochoreniach, zvýšenej funkcii štítnej
žľazy,
• pľúcnych ochoreniach, epilepsii,
• pri vážnej arterioskleróze alebo
inej ischemickej cievnej chorobe,
• s kolísavým krvným tlakom,
• s akútnou alebo nastávajúcou
žilovou trombózou,
• s pooperačnými komplikáciami,
• s ekzémom,
• s akútnym zápalovým ochorením ošetrovanej končatiny,
• s mladými kožnými transplantátmi.
Prístrojová lymfodrenáž pomáha pri zoštíhľovaní, odbúrava celulitídu, odstraňuje obehové poruchy, pomáha pri bolestiach kĺbov,
kostí a svalov, zlepšuje hydratáciu
pokožky, spomaľuje starnutie kože
a zlepšuje detoxikáciu organizmu.

Nedeľa
Polievka: údeninová, pečivo.
● Vyprážaná ryba, zemiaky, uhorka
● Bravčový perkelt, cestovina ● Bageta s kuracím mäsom.

Pondelok
Polievky: držková, krupicová so zeleninou, pečivo.
● Bravčový rezeň prírodný, ryža,
cvikla ● Hovädzí guláš debrecínsky,
knedľa ● Špenátové listy s hlivami,
opekané zemiaky ● Lahôdkový šalát, pečivo ● Klužská kapusta ● Zemiakové knedličky s nutelou, maková posýpka ● Bageta s pikantným
mäsom ● Mliečny balíček.
Utorok
Polievky: mexická, pórová s krúpami, pečivo.
● Bravčové stehno záhradnícke,
tarhoňa, cvikla ● Vyprážaný morčací rezeň ovčiarsky, zemiaková
kaša, šalát ● Baraní guláš, halušky
● Šalát z čínskej kapusty s hroznom
a jablkami, pečivo ● Hubové rizoto, uhorkový šalát ● Škoricové osie
hniezda, kakao ● Bageta Apetito ●
Ovocný balíček.
Streda
Polievky: slovenská hubová, zeleninová so šunkou, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, červená
kapusta, knedľa ● Hovädzie filé kopaničiarske, ryža, šalát ● Važecká
pochúťka, zemiakové placky ● Svieži letný šalát, pečivo ● Cestoviny s
brokolicou a smotanovou omáčkou
● Buchty na pare s lekvárom, kakaová posýpka, kakao ● Bageta s
kuracím mäsom ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeňovými
haluškami, kapustová letná, pečivo.
● Pečená krkovička na cesnaku,
zemiaky, šalát ● Kuracie stehno s
kuriatkovou omáčkou, cestovina ●
Údené mäso, hrachová kaša, uhorka, chlieb ● Grécky šalát, pečivo ●
Losos na masle, dusená zelenina
● Žemľovka s tvarohom ● Bageta
Gurmán ● Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka,
pečivo.
● Kuracie prsia na čínsky spôsob,
ryža, šalát ● Hovädzie dusené,
kôprová omáčka, knedľa ● Vyprážaný syr s modrou plesňou, zemiaky, brusnicová omáčka ● Pestrý
cestovinový šalát ● Bravčový rezeň
pikantný, zelerová remuláda ● Pečené buchty so slivkovým lekvárom, kakao ● Bageta moravská ●
Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, hlivová so
zeleninou, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa,
kompót ● Husárska roláda, zemiaková kaša, šalát ● Lasagne mäsové ● Windsorský šalát, pečivo ●
Špenátové halušky s tvarohom,
zakysanka ● Muffiny s čokoládou,
kakao ● Bageta Gurmán ● Ovocný
balíček.
Sobota
Polievka: zeleninová, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa
● Kuracie prsia na hubách, ryža,
cvikla ● Bageta moravská.

Jedálny lístok
26. 7. – 1. 8. 2021

Prístrojová lymfodrenáž trvá 30 minút, pričom sa odporúča desať opakovaní. 				

Foto: A Nociarová

Ponuka práce
Prijmeme pracovníkov profesie: kuchár, pomocný kuchár a predavačka. Žiadosti zasielajte na e-mailovú
adresu gastro@zelpo.sk. Informácie na telefónnych
číslach 0903 810 033, 0903 538 968 alebo 048/645
1530, 048/645 1550.

Sobota
Polievka: fazuľová kyslá s kôprom,
pečivo.
● Bravčové mäso na paprike, cestovina ● Hydinové ražniči, zemiaky,
uhorka ● Bageta Gurmán.
Nedeľa
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Morčacie prsia na hrášku so šampiňónmi, ryža, cvikla ● Bravčový
guláš segedínsky, knedľa ● Bageta
syrová.

www.podbrezovan.sk
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Spomienky

V júni odišli

Dňa 5. júla uplynuli tri roky odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný
Ondrej POZNÁŇ z Brezna.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname
...
„Odišla tíško, už nie je medzi nami,
no v srdciach našich stále žije s
nami.“
Dňa 12. júla uplynulo sedem rokov
odvtedy, ako nás navždy opustila
milovaná mama a stará mama
Melánia SOJKOVÁ z Jasenia.
S láskou a úctou spomínajú synovia
Ján, Stanislav a dcéra Katarína s rodinami
...
„Existujú ľudia, ktorí nám budú chýbať večne. Sú to tí, ktorí sa dotkli
nielen nášho života, srdca, ale aj
našej duše.“
Dňa 15. júla uplynuli štyri smutné a
ťažké roky odvtedy, ako nás opustil
Milan KUBOVE z Podbrezovej – Lopeja.
Čas plynie ďalej, bez ohľadu na to, akú prázdnotu v
srdciach a v našich životoch si nám zanechal. Spomíname na teba každý deň.
Prosíme tých, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
Manželka, dcéra a syn s rodinami
...
Dňa 25. júla si pripomenieme ôsme
výročie odvtedy, ako nás navždy
opustil náš drahý
Jozef KARAS z Valaskej.
S láskou a úctou spomínajú manželka Nina, deti s rodinami a priatelia

do predčasného
starobného dôchodku

Konfucius: „Život je v skutočnosti...“ (dokončenie v tajničke).

Viera BÉKYOVÁ
Jozef GIERTLI
Jaroslav KLIMENT
Rastislav KOLEČÁR
Pavel PILIAR
Milan SCHVARZBACHER
do starobného dôchodku
Ľubica RONČÁKOVÁ
V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne
Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do
ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.

Výherca
súťažnej krížovky

V júli
blahoželáme
Pracovné jubileá
20 rokov
Marián JAGERČÍK
Michaela PANČÍKOVÁ
Ing. Milan TREBULA
Pavel VETRÁK
Vladimír VILMON
25 rokov
František GOCELIAK
Peter HANUSKA
Milan KURTÍK
Ľubomír MÚKA
30 rokov
Ing. Roman BULLA
Ing. Ivan LIŠČINSKÝ
Ing. Miroslav ZÁZRIVEC
35 rokov
Vojtech KOKAVEC
Mariana PEŤKOVÁ
Mgr. Katarína PODHAJSKÁ
Ľubica SOKOLOVÁ

40 rokov
Ing. Mária HAVAŠOVÁ
Eva IŠTVÁNOVÁ
Cyril KOVÁČ
Imrich KOVÁČ
Ľubomír KOVÁČIK
Elena MILEROVÁ
Ing. Jana VAISOVÁ
Oľga VIŠTÍKOVÁ
45 rokov
Marta BERAXOVÁ
Životné jubileá
Miloš GREGUŠ
Roman HLÁSNIK
Ivan JAGERČÍK
Janeta KOVÁČIKOVÁ
Mgr. Iveta VLČKOVÁ
Miroslav BRENKUS
Elena DEBNÁROVÁ
Tibor KUREK
Ing. Peter ŠAGÁT
Elena ŠPERKOVÁ
Peter VOZÁR
Dušan HÁLKA
Ivan MEDVEĎ

Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 13, kde sa ukrýval citát, ktorého autorom je Warren Buffet, americký priemyselník,
investor a filantrop: Nikdy neskúšajte hĺbku rieky oboma nohami. Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Annu Daxnerovú z
ťahárne rúr. Cenu, ktorú do súťaže venovala DDS Stabilita, si môže prevziať v redakcii, v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.

***súťažná krížovka***súťažná krížovka***súťažná krížovka***súťažná krížovka***

Súťažte o cenu od ŽP Informatika
Opäť sme si pre vás pripravili súťažnú krížovku. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, pošlite znenie tajničky do redakcie Podbrezovana
poštou alebo e-mailom, najneskôr do 26. júla. Na jedného z vás čaká vecná cena, ktorú do súťaže venovala ŽP Informatika. Meno
výhercu uverejníme v nasledujúcom čísle Podbrezovana.
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S novým trénerom za úspechmi
dokončenie zo strany 1
„Zhodli sme sa, akým spôsobom
chceme pracovať. Pre mňa i vedenie to bolo jedno z najúžasnejších
stretnutí. Mali jasnú predstavu,
akým spôsobom chceme pracovať.
Verím, že mužstvo je už momentálne tam, kde má byť. No cesta bude
ešte mimoriadne dlhá. Potrebujeme u hráčov odhaliť ich potenciál a
charakterové črty. Videli sme to aj
na nedávno skončených majstrovstvách Európy. Vášeň, zanietenie a
túžba niečo dokázať boli úžasné. To
sú aspekty, bez ktorých sa nedá robiť vrcholový šport. Začiatok dlhej
cesty, na ktorú sme sa vybrali, je ale
správny,“ netajil spokojnosť bývalý
kormidelník Jablonca, Opavy, Varnsdorfu či Dukly Praha.
Kvalitnejšia súťaž
FK Železiarne Podbrezová obsadil
v uplynulej sezóne štvrté miesto a
len dva body zaostal za barážovým
dvojzápasom o účasť vo Fortuna
lige. Aké ciele si v klube vytýčili na
aktuálny ročník?
„V prvom rade túžime byť úspešní a na tom sme sa zhodli. Taktiež
plánujeme pracovať s hráčmi akéhokoľvek veku, aby dosiahli svoj
najvyšší limit. Všetko pôjde ruka v
ruke so spôsobom práce a hry. Sám
som zvedavý. Tento ročník bude liga

kvalitnejšia ako vlani. Uvidíme, ako
to celé zvládneme, pretože výzvy sú
už od začiatku obrovské a ja osobne
sa na ne veľmi teším. Pokiaľ dokážeme hrať tak, ako 75 minút proti
Seredi, ktorá má vynikajúco prepracovanú defenzívu, tak budem mať
radosť. Posledný prípravný duel s
Petržalkou beriem už ako majstrovský. Teraz som presvedčený, že na
zápasy budeme dobre pripravení.
Tak, aby sme si po poslednom hvizde rozhodcu všetci – od vedenia,
trénerov, hráčov či fanúšikov mohli
povedať, že sme pre úspech urobili maximum. A to je náš primárny
cieľ,“ skonštatoval Skuhravý.
Utužovali partiu
O tom, že úspechy neprináša len
tvrdý tréning, zanietenosť či talent,
ale aj tímový duch, by vedeli rozprávať mnohí športovci. V histórii
sú desiatky prípadov, keď práve
kolektív bol nosným pilierom úspechu. To si uvedomujú aj v Podbrezovej. Preto hráči spolu s trénermi
a členmi tímu absolvovali splav
Hrona. A rozhodne si ho užili. „Pre
mňa je na prvom mieste tím. Nikto
nie je viac. Ani tréner, ani najlepší
hráč či brankár. Nikto nie je viac ako
FK Železiarne Podbrezová. Odreagovanie na rieke sme si fantasticky
užili. Osobne to bol pre mňa obrovský zážitok. Chlapci sa uvoľnili a ot-

vorili. Bola to úžasná akcia a ja verím, že tímovosť prenesieme aj na
trávnik. A to bude najdôležitejšie,“
dodal skúsený lodivod.
Doma v piatky
Samotná súťaž odštartuje 24.
júla. Železiari cestujú na pôdu nováčika do Humenného. Novinkou
je, že domáce stretnutia budeme
hrávať v piatok. „Vedenie klubu sa
rozhodlo skúsiť hrať zápasy počas
piatkov. Hlavne v letných mesiacoch sa to meniť nebude. Ako to
bude ďalej, uvidíme aj podľa reakcií
fanúšikov. Jeden z hlavných dôvodov tohto kroku je aj to, že v kádri
budeme mať hráčov z dorastu. Tí,
ktorí sa budú ukazovať v dobrom
svetle, dostanú možnosť naskočiť
v stretnutiach „A“-tímu a na druhý
deň môžu mať plnú minutáž v U19.
To sú hlavné dôvody, prečo sme sa
rozhodli pre tento krok,“ povedal
Miroslav Poliaček, generálny manažér FK Železiarne Podbrezová pre
klubový web.
Nový maskot
Domáce zápasy bude od novej
sezóny sprevádzať aj nový maskot.
Jeho meno vyberajú fanúšikovia
na klubovom webe. Zároveň môžu
vyhrať vecné ceny. „Nový maskot
bude neodmysliteľnou súčasťou
domácich zápasov. Symbolizuje

Erik Kuna majstrom Slovenska

O tom, aké meno bude mať nový maskot, rozhodujú fanúšikovia

náš klub. Oblečený je v červenej
pracovnej súprave, ktorej dominantnou je znak futbalového klubu
a na tradičnej žltej „fabrickej“ prilbe má logo Železiarní Podbrezová.
Chýbať, samozrejme, nemôžu ani
rukavice a rúra na pleci, čo je jasný odkaz na dlhoročnú tradíciu ich
výroby v Podbrezovej. Počas zápasov FK Železiarne Podbrezová bude
maskot vytvárať príjemnú a pozitívnu atmosféru na stretnutiach a samozrejme fandiť našim chlapcom z
tribúny. Budete sa s ním môcť odfotiť. Určite poteší nielen najmenších, ale kopec zábavy si s ním užijú
i dospelí. Starať sa bude aj o predzápasový a prestávkový program v
Zelpo Aréne,“ informoval klub na
svojej oficiálnej stránke.

1. kolo, 24. júla o 17.00:
FK Humenné – FK ŽP,
2. kolo, 30. júla o 18.00:
FK ŽP – FC Rohožník,
3. kolo, 7. augusta o 17.00:
MFK Dukla B. Bystrica – FK ŽP,
4. kolo, 13. augusta o 18.00:
FK ŽP – MFK Skalica,
5. kolo, 21. augusta o 16.30:
MŠK Námestovo – FK ŽP,
6. kolo, 28. augusta o 16.30:
FC Košice – FK ŽP,
7. kolo, 3. septembra o 18.00:
FK ŽP – FC ŠTK 1914 Šamorín,
8. kolo, 11. septembra o 16.00:
MŠK Púchov – FK ŽP,
9. kolo, 17. septembra 17.00:
FK ŽP – KFC Komárno,
10. kolo, 26. septembra o 10.30:
FC Petržalka – FK ŽP,
11. kolo, 1. októbra o 17.00:
FK ŽP – Slavoj Trebišov,
12. kolo, 9. októbra o 15.00:
FK Dubnica nad Váhom – FK ŽP,
13. kolo, 15. októbra o 16.00:
FK ŽP – MŠK Žilina „B“,
14. kolo, 23. októbra o 14.30:
Partizán Bardejov – FK ŽP,
15. kolo, 29. októbra o 15.00:
FK ŽP – ŠK Slovan Bratislava „B“,
16. kolo, 5. novembra o 15.00:
FK ŽP – FK Humenné,
17. kolo, 14. novembra o 11.00:
FC Rohožník – FK ŽP.

Na zápasy nového súťažného ročníka ostávajú v platnosti bez
nutnosti opätovnej aktivácie všetky vystavené permanentky
z ročníka 2020/2021.

Júlové prípravné zápasy našich futbalistov

Ing. Pavol Kühnel

Prvý júlový víkend pokračovali
Majstrovstvá Slovenska v kolkoch
v ďalších kategóriách. V Podbrezovej sa stretlo 24 najlepších mužov
z kvalifikácie, medzi nimi aj štyria
naši kolkári.
Rozdielom triedy suverénne zvíťazil náš Erik Kuna, keď získal titul
vo finále (649), aj v kombinácii
(1280). Vo finále skončil druhý ďalší
podbrezovský hráč Peter Nemček
(618), tretí bol Ondrej Kyselica z Trstenej (614). Do bojov zasiahli ešte
ďalší dvaja naši kolkári, Pašiak (611)
skončil štvrtý a Petráš (532) bol 21.
V Zlatých Klasoch súťažili seniorky U60. Naša Eva Bábelová získala
v kombinácii tretie miesto.

Rozpis zápasov FK ŽP
v jesennej časti druhej
ligy, sezóna 2021/22

3. júl
MFK Zemplín Michalovce – FK Železiarne Podbrezová 2:1 (2:0)
Góly: 4. Kvocera, 15. Marcin – 77. Šikula.
FK ŽP: Ludha – Godál, Bartoš, Kováčik, Bakaľa, Ďatko, Grendel (46. Talakov), Špyrka, Grešák (46. Barbora), Galčík, Pavúk (Šikula).
10. júl
ŠKF Sereď – FK Železiarne Podbrezová 1:0 (0:0)
Gól: Hurtado.
FK ŽP: Ludha (46. Rehák) – Talakov, Bartoš, Kováčik (46. Kukoľ), Godál,
Breznanik (61. Pavúk), Bakaľa, Ďatko (46. Grendel), Špyrka, Grešák (46.
Barbora), Galčík (61. Natchkebia).

Prví traja kolkári z majstrovstiev SR. Zľava Peter Nemček, Erik Kuna a Ondrej Kyselica

16. júl
FK Železiarne Podbrezová – FC Petržalka
*Posledný prípravný zápas odohrali naši futbalisti po uzávierke aktuálneho čísla novín.

Druhé kolo Viessmann pohára v letnom biatlone
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Počas prvého júlového víkendu sa
v Revúcej uskutočnilo druhé kolo
Viessmann pohára v letnom biatlone. Pretekárom oddielu biatlonu a bežeckého lyžovania ŠK Železiarne Podbrezová sa opäť darilo
a nadviazali na výsledky z prvého
kola.
V sobotu pretekali biatlonisti
v rýchlostných pretekoch, kde sa
predstavilo deväť našich pretekárov. Šiesti z nich sa dostali vo svojej kategórii na stupne víťazov, keď
získali jedno prvé, dve druhé a tri
tretie miesta.
V kategórii starších dorastencov
obsadil druhé miesto Sebastián
Ilavský, hneď za ním skončil na tretej priečke Matej Vránsky. Medzi
staršími dorastenkami sa z našich
biatlonistiek najviac darilo Sáre Pacerovej, ktorá bola tretia. V rovnakej kategórii skončila šiesta Tamara
Molentová a siedma Kristína Ma-

kovínyová. V kategórii juniorov zaznamenal štvrté miesto Filip Bury.
Medzi juniorkami opäť nemali konkurenciu sestry Remeňové a Ema
Kapustová. Zuzana Remeňová zvíťazila, Ema Kapustová bola druhá a
Mária Remeňová tretia.
Vytrvalostné preteky v nedeľu
boli opäť pre našich pretekárov
úspešné. Na stupne víťazov sa tentokrát dostalo až sedem podbrezovských biatlonistov. Získali sme
dve prvé miesta, trikrát sme boli na
druhej pozícii a dvakrát na tretej.
Kategóriu starších dorastencov
vyhral M. Vránsky a štvrté miesto pridal S. Ilavský. Medzi staršími
dorastenkami sa na stupne víťazov
dostali dve naše dievčatá. T. Molentová skončila druhá a S. Pacerová tretia. V tejto kategórii štartovala ešte K. Makovínyová, ktorej
v cieli patrilo šieste miesto. Medzi
juniormi skončil na druhom mieste
F. Bury. V juniorkách si opäť rozdelili prvé tri miesta naše dievčatá,
tentokrát v poradí M. Remeňová,

E. Kapustová, Z. Remeňová.
Zhodnotenie trénera Petra Kazára: „Preteky hodnotím z pohľadu
výsledkov veľmi pozitívne. Kopcovité krosové pretekárske okruhy
v príľahlom lese a na lúke pretekárom sedeli a na tratiach predviedli veľmi dobré výkony. Revúcka
strelnica patrí vďaka nespevnenej
hrboľatej „prírodnej“ palebnej čiare a príchodu bezprostredne po
stúpaní medzi tie najnáročnejšie a
všetci športovci, vrátane tých našich, nedosiahli optimálne strelecké bilancie, ani napriek väčšiemu
podielu špecifickejších prípravných
streleckých tréningov, ako tomu
bolo pred prvým kolom v Osrblí. Okrem početných pódiových
umiestení, v ktorých absolútne vynikalo trio našich vynikajúcich junioriek a domácej diváckej atmosfére, sme si odniesli hneď niekoľko
cenných pekárskych skúseností, po
ktoré sme do Revúcej vycestovali.
V ďalšej časti prípravy sa budeme
venovať špeciálnej biatlonovej

príprave na kolieskových lyžiach na
domácich a zahraničných tréningových táboroch v rakúskom Obertilliachu a českom Novom Měste na

Moravě, po ktorých nás v tomto
stredisku v závere augusta čakajú
letné majstrovstvá sveta na kolieskových lyžiach.“

Našim biatlonistom sa v Revúcej darilo
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