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Z obsahu čísla
vyberáme:

Študenti brigádujú vo 
výrobe aj v jeseni

Železiarne Podbrezová a.s. po-
núkajú možnosť brigády pre 
študentov aj v tomto období. Tí 
pri súčasnom raste dopytu a ná-
rokom na výrobný proces aspoň 
z čas   nahrádzajú chýbajúcich 
kvalifi kovaných pracovníkov. 
Vďaka tejto možnos   si žiaci 
môžu privyrobiť vo valcovni rúr 
alebo v ťahárni.

čítajte na strane 2

čítajte na strane 2

S nárastom výroby stúpol 
počet kontrol a skúšok

Systém manažérstva kvality, 
zavedený a používaný v našej 
spoločnos  , nám zabezpečuje 
dobrú výkonnosť vo výrobe a 
zároveň zvyšuje dôveryhod-
nosť v naše výrobky dodávané 
na trh. Je to nekončiaci sa pro-
ces, ktorého hlavnou úlohou je 
zvyšovať spokojnosť zákazníkov 
na základe plnenia ich požiada-
viek.

Aj v minulosti prichádzali krízy 
a v Podbrezovej sme všetky zvládli

Výrobu v našom závode vysoké ceny vstupov neobmedzili a ak sa nič mimoriadne nestane, tak spoločnosť vykáže ku koncu roka 2021 kladný 
hospodársky výsledok.                     Foto: I. Kardhordová

Železiarne Podbrezová

Železiarne Podbrezová

Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Vážení spolupracovníci, 
dovoľte, aby som sa vám v obdo-

bí turbulentných zmien prihovoril. 
Chcem vám niektoré veci vysvetliť, 
aby ste im rozumeli a mohli spo-
kojne pracovať. Ubezpečujem vás, 
že zo strany Predsta-
venstva Železiarní 
Podbrezová a.s. robí-
me všetko preto, aby 
sme sa prispôsobili 
skutočnos  am, s kto-
rými sa v súčasnos   
stretávame. V prvom 
rade musím povedať, 
že minulý rok bol pre 
nás veľmi ťažký. V 
jednom období sme 
zákazky mali, potom 
ich bolo málo. Dob-
re viete, aká bola situácia. Napriek 
tomu si za výsledky, ktoré sme do-
siahli minulý rok v našej spoločnos-
 , zaslúži každý jeden zamestnanec 

poďakovanie. Vďaka tomu sme 
vstupovali do roku 2021 ako fabri-
ka, ktorá bola pripravená na mnohé 
zmeny. 

V januári a februári začali naras-
tať ceny všetkých vstupov. Najmar-
kantnejšie šrot, ktorého kupujeme 
a spotrebujeme veľa a nemôžeme 
bez neho fungovať. Jeho cena na-
rastala v priebehu celého roka. 
Rovnako išli hore o desiatky per-
cent všetky feroprísady a ďalšie 
materiály. Skutočnosť, že Železiarne 
Podbrezová nemali žiadne výpadky 
v týchto materiáloch, je pripísaná 
tomu, že pracujeme so zásobami 
aj na niekoľko mesiacov. Napríklad 
uhlíkové elektródy pre oceliareň 
máme nakúpené na celý budúci 
rok. Náš ekonomický úsek veľmi 
pružne reagoval na všetky zmeny a 
aj dnes môžeme bez problémov vy-
rábať, pretože nám nehrozí absen-
cia vstupov. Čo je pre nás za posled-
né týždne mimoriadne nepriaznivé, 
je rast cien elektrickej energie a ply-
nu. Tie nekontrolovateľne vystrelili 
a dnes lietajú na úrovni 130, 150 a 
aj 200 eur za megawa  hodinu. To 
je šialené a neviem, prečo sa tak 
deje. Podobne niekoľkonásobne 
vzrástla cena plynu. Musím pove-
dať, že naša spoločnosť má na ten-
to rok energiu zabezpečenú na 90 
percent, dokupujeme len zvyšok. 
V súčasnos   pripravujeme zme-
nu podmienok nákupu elektrickej 
energie, následne aj plynu, aby sme 
ich mali zabezpečené na rok 2022, 
ale už uvažujeme aj nad rokmi 2023 
a 2024. Verím, že pokiaľ dostaneme 
akceptovateľné podmienky, tak v 
priebehu októbra uzavrieme zmlu-
vu s vybraným dodávateľom elek-
trickej energie. Sú to veľmi náročné 
rokovania, ale máme výhodu, pre-
tože sme pre ktoréhokoľvek distri-
bútora veľmi zaujímavý odberateľ. 

Postrehli ste, že v uplynulých 
dňoch som sa zúčastnil tlačovej 
konferencie Klubu 500. Reagovali 
sme na obmedzenie výroby vo via-
cerých fabrikách, napríklad v Slo-
valcu alebo Dusle Šaľa. U nás sme k 
podobnému opatreniu pristúpiť ne-
museli a verím, že do konca roka a 
ani v tom ďalšom nebudeme nútení 
také niečo realizovať. Musím pove-
dať, že som veľmi nespokojný so 
vzájomnou komunikáciou minister-
s  ev hospodárstva, životného pro-

stredia a fi nancií. Problém je, že v 
oblas   cien elektrickej energie majú 
Železiarne Podbrezová zo zákona 
nastavené neférové podmienky. 
V minulos   kompetentní rozhod-
li, že aj  , ktorí vyrábajú elektrickú 

energiu na svojich za-
riadeniach, budú pla  ť 
systémové poplatky 
rovnako, ako keby ju 
odoberali zo siete. Spo-
lu s ekonomickým riadi-
teľom sme absolvovali 
niekoľko diskusií s mi-
nistrom hospodárstva 
a predstaviteľmi Úradu 
pre reguláciu sieťových 
odvetví. Namiesto reak-
cie, že vydajú zo zákona 
novú vyhlášku a pod-

mienky nastavia spravodlivo, sme 
sa dočkali len skutočnos  , že prob-
lém neriešia. Budúci týždeň sa na 
Úrade vlády uskutoční rokovanie na 
úrovni tripar  ty. Zúčastním sa ho aj 
ja. Bude priestor, aby sme problé-
my, ktoré sa nás dotýkajú v oblas   
elektrickej energie, mohli odpre-
zentovať a žiadať vládu o nápravu.  

Vážení spolupracovníci, 
chcem vás ubezpečiť, že neexis-

tuje možnosť, aby sme v tomto boji 
poľavili, pretože si uvedomujeme 
jeho dôležitosť. Celý rok sme rieši-
li rast cien na strane vstupov. Náš 
obchodný úsek odviedol fantas  c-
kú robotu v oblas   komunikácie s 
našimi odberateľmi a so všetkými 
dcérskymi spoločnosťami. Naši ob-
chodníci dvíhali ceny výrobkov v 
maximálnej možnej miere na úro-
veň, akú dokázal trh akceptovať. 
Skutočnosť, že v septembri sme sa 
prehupli do kladného hospodárske-
ho výsledku dokazuje, že produkty 
boli kvalitné a dnes ceny našich vý-
robkov patria k najvyšším na svete. 
Je potrebné dodať, že my túto cenu 
kompenzujeme nielen kvalitou, ale 
aj včasnosťou našich dodávok. 

Vážení spolupracovníci, 
nedá mi nespomenúť aj súčasnú 

otázku ochorenia Covid-19. Nero-

zumiem, prečo na Slovensku, keď 
boli dovolenky a ľudia cestovali ho-
re-dole po svete, bola pandemická 
situácia hodnotená úplne inak ako 
je tomu teraz. O číslach, ktoré nám 
každý deň vláda prostredníctvom 
médií predkladá, mám vážne po-
chybnos  . Aj v minulom roku bolo 
nakoniec povedané: „Prepáčte, my 
sme sa v niektorých číslach zmýli-
li.“ Som presvedčený, že aj teraz sú 
počty nedôveryhodné. Nevidím dô-
vod na paniku. Celé desiatky rokov 
nastupovali v tomto období chrípky 
a epidémie. Na všetko existovali lie-
ky. Dnes je pandémia prezentovaná 
tak, že keď nebudeme očkovaní na 
80 percent, tak je to zlé a rozdeľuje-
me ľudí na očkovaných a neočkova-
ných. Mali by sme ich rozdeľovať na 
zdravých a chorých. Chorí by mali 
byť liečení, mali by komunikovať 
s lekármi tak, aby boli čo najskôr 
zdraví. 

Vážení spolupracovníci, 
aj v minulos   prichádzali krízy. 

A všetky sme zvládli. Aj rok 2021 v 
Podbrezovej zvládneme. Pokiaľ sa 
nestane nič mimoriadne, vo vedení 
vieme, že rok ukončíme s kladným 
hospodárskym výsledkom. Vďaka 
dobrému hospodáreniu vypla  me 
ľuďom vianočné odmeny, čo je veľ-
mi dôležité. Teraz sa začína diskusia 
s našimi odborármi o tom, ako po-
stavíme kolek  vnu zmluvu na bu-
dúci rok. Uvažujeme s primeraným 
nárastom miezd. Ale to, čo podpí-
šeme na papieri, musí mať hlavu i 
pätu. Musíme vychádzať z reálnych 
skutočnos  , ktoré sú dnes známe. 
Ak bude budúci rok lepší, viete veľ-
mi dobre, že prvým, komu dáme 
peniaze, ste vy – naši zamestnanci. 
Bude tomu tak v tomto roku, v bu-
dúcom a aj v ďalšom. Nevidím dô-
vod, prečo by sme našu fi lozofi u v 
riadení fi rmy mali meniť. Čo na nás 
nega  vne vplýva, je správanie sa 
slovenskej vlády. Je pre mňa nepo-
chopiteľné, že štát má k dispozícii 
toľko fi nančných prostriedkov ako 
v histórii žiadna iná vláda nemala 
a neuvoľňuje ich pre fi rmy tak, aby 

sa posilňovala konkurencieschop-
nosť priemyslu. Aby podniky získa-
li peniaze aj na vedu, výskum a na 
modernizáciu svojej výroby. Zvýšila 
by sa efek  vnosť a  ež produk  vita 
práce. 

Môžem vás ubezpečiť, že plán 
inves  cií, ktorý je spracovaný na 
obdobie pia  ch rokov, naplníme. 
Aj dnes máme zabezpečené do-
statočné fi nančné prostriedky na 
prefi nancovanie vstupov a inves  -
cií, ktoré zrealizujeme v budúcom 
roku. Tie sú súčasťou päťročného 
plánu. 

Dôležitá je fi nančná stabilizácia 
spoločnos   a príprava na všetky 
problémy, ktoré budeme musieť 
riešiť. Verím, že nájdeme spôsob, 
ako sa s nimi vysporiadať tak, aby 
Železiarne Podbrezová dosahovali 
maximálne hospodárske výsledky. 

Chcem vás poprosiť, aby ste pri-
stupovali k plneniu výrobných úloh, 
pracovnej a technologickej disciplí-
ne tak, aby sme pokračovali v reži-
me, v akom fungujeme. Mrzí ma, že 
máme v tomto roku veľa prípadov, 
keď prichádzajú zamestnanci na 
pracovisko pod vplyvom alkoholu. 
Každý rok sa stávajú úrazy. Nie je 
dobré, ak niekto utrpí zranenie pri 
výkone svojej profesie. My predsa 
chceme, aby každý, kto príde do 
práce zdravý, z nej zdravý aj odišiel. 

Pre Železiarne Podbrezová a.s. je 
dôležité, aby sme plnili úlohy, kto-
ré nám prináležia – vyrábať bezšví-
kové oceľové rúry a predávať ich v 
Európe i vo svete. Verím, že sa nám 
bude dariť. V žiadnom prípade si 
nemyslím, že by u nás mala byť aká-
koľvek nervozita z toho, čo sa deje. 

Na záver by som vám všetkým 
chcel popriať dobré zdravie, aby vás 
neohrozovala chrípka ani covid a 
mohli ste chodiť spokojne do práce. 
Verím, že okres Brezno sa nedos-
tane do situácie, že by ho označo-
vali za problema  cký a pridelili mu 
čiernu farbu. Ak niekoho pos  hne 
choroba, som presvedčený, že ne-
mocnica v Brezne vie poskytnúť do-
statočnú pomoc tak, ako si občan 
Slovenskej republiky zaslúži.

Do inventúry sa zapojilo 
takmer sto zamestnancov

Železiarne Podbrezová a.s. majú 
pod patronátom množstvo skla-
dových zásob. Od malej kance-
lárskej sponky, cez papier, pale-
ty a tehly, sypké materiály, až po 
pohonné hmoty. Spolu desiatky 
ton materiálu,  síce kusov rôz-
nych drobnos   a stovky ďalších 
tovarov, ktoré sú súčasťou fun-
govania našej spoločnos  . 

čítajte na strane 3

Made in Steel 2021 
bol renesanciou ocele

Digitálna a udržateľná oceľ po-
háňa inovácie vpred. Oceliarsky 
priemysel, ktorý sa dostal z krí-
zy Covid-19, sa chce zbaviť za-
staraného obrazu „škaredého, 
špinavého“ a je pripravený na 
nový začiatok.

čítajte na strane 3

Náš bývalý žiak ovládol 
preteky v Kamerune

Lukáš Kubiš je mladý slovenský 
cyklista, ktorý sa čoraz viac dos-
táva do povedomia športovej 
verejnos  . Bývalý študent Sú-
kromného gymnázia Železiarne 
Podbrezová v uplynulých dňoch 
triumfoval na pretekoch v Ka-
merune.

čítajte na strane 5

Železiarne Podbrezová

Podbrezovskí kolkári opäť 
medzi svetovou elitou 

V dňoch 5. až 9. októbra sa v 
chorvátskom meste Otočac 
uskutočnil ďalší ročník svetové-
ho pohára družs  ev.

čítajte na strane 8ŠK ŽP

Godálovi vyšiel tip, na 
Spartak sa veľmi teší

Futbalový klub Železiarne Pod-
brezová si v rámci druholigovej 
súťaže pripísal ďalšie víťazstvo. 
V trinástom kole porazil na 
vlastnom trávniku rezervu MŠK 
Žilina a naďalej tak atakuje pop-
redné priečky tabuľky. 

čítajte na strane 8FK ŽP

Železiarne Podbrezová

SSŠ ŽP
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Študenti brigádujú vo výrobe aj v jesenných mesiacoch

Železiarne Podbrezová a.s. ponú-
kajú možnosť brigády pre študen-
tov aj v tomto období. Tí pri sú-
časnom raste dopytu a nárokom 
na výrobný proces aspoň z čas   
nahrádzajú chýbajúcich kvalifi ko-
vaných pracovníkov. Vďaka tejto 
možnos   si žiaci môžu privyrobiť 
vo valcovni rúr alebo v ťahárni.

„Záujemcovia musia najskôr 
absolvovať príslušné školenia, 
poučenia a lekársku prehliadku. S 
týmito potrebnými náležitosťami 
sme začali už v septembri. K prvé-
mu októbrovému dňu sme prijali 
desať študentov, o týždeň ďalších 
troch, čiže dokopy máme trinásť 
brigádnikov. Momentálne riešime 
novembrové termíny a už teraz sa 
nám hlási deväť ľudí. Z aktuálneho 
počtu študentov u nás už devia-
  počas letných mesiacov tohto 

roka pracovali,“ informovala Mgr. 
Mar  na Ťažká z odboru persona-
lis  ky a miezd. Zároveň doplnila, 
že ďalší študen   sa postupne nah-
lasujú. Brigádnici pritom, podľa 
zákona, nesmú odpracovať viac 
ako dvadsať hodín týždenne, pre-
to sú zmluvy nastavené iba na ví-
kendové dni. 

Jesenné a zimné brigády nie sú 
v našej spoločnos   úplnou novin-
kou. Už v minulos   existovala táto 
možnosť a študen   ju radi využí-
vali. „Prvé dohody o brigádnickej 
práci študenta boli uzatvorené v 
januári 2019. Lenže prišla pandé-
mia a všetko bolo pozastavené. 
Študen   síce mali pouzatvárané 
zmluvy, ale veľmi sme ich prácu 
nevyužívali,“ pokračovala. 

Výhodou letná brigáda 
Väčšina študentov už má skú-

senosť s prácou vo výrobe. Je to 
výhoda nielen pre nich, ale aj pre 
našu spoločnosť. Brigády pritom 
nie sú iba pre žiakov z našich škôl. 
Prihlásiť sa môžu aj iní študen  . 
Podmienkou je dovŕšenie osem-
násteho roku života. 

„Z celkového počtu prihláse-

ných máme tri študentky. Dve sú 
naše gymnazistky a jedna je vyso-
koškoláčka a zároveň naša bývalá 
gymnazistka. Tiež u nás v lete pra-
covala a teraz na jeseň sa opäť pri-
hlásila,“ oboznámila nás M. Ťažká, 
ktorá následne doplnila, že upred-
nostnení sú vždy naši študen   a až 
potom   z ostatných škôl.

Rýchly proces
Študentov, ktorí majú záujem o 

prácu v Železiarňach Podbrezová 
a.s., mo  vuje okrem š  pendia, fi -
nančného ohodnotenia či ďalších 
výhod aj fakt, že všetky potrebné 
úkony a príslušné náležitos   vyba-
via v jeden deň. Od absolvovania 
lekárskej prehliadky, cez vstupné 
školenie novoprijatých zamest-
nancov, až po podpis zmluvy. 

„Rozhodli sme sa, že nástupy 
budeme robiť dvakrát do mesia-
ca, nakoľko pri vstupnom škole-
ní sú potrební až traja školitelia. 
Študentov Súkromnej strednej 
odbornej školy školíme počas ich 
výkonu praxe. Pri gymnazistoch 
cez vyučovanie. Všetko je vopred 
dohodnuté tak, aby zbytočne ne-
vynechávali hodiny v škole. Nemô-
žeme ich jednoducho zobrať, kedy 
chceme,“ upozornila. Je potrebné 
dodať, že zmluvy sú uzatvorené na 
konkrétny termín. V tomto smere 
je rozdiel, či daný študent už štú-
dium na strednej škole končí alebo 
nie. „Končiace ročníky majú zmlu-
vy uzatvorené do 31. mája, nekon-
čiace do 30. júna,“ dodala. 

Brigádnici sa zaúčajú desať pra-
covných zmien. Preto je výhodnej-
šie, keď u nás už pracovali. Per-
sonálne sa ich snaží zaradiť vždy 
tam, kde majú určitú skúsenosť. Aj 
takýmto spôsobom sa mladí prip-
ravujú na možnú budúcu kariéru v 
železiarňach. „Keď skončí študent 
štvrtý ročník, ponúkame mu ihneď 
pracovnú zmluvu, aby mohol ďalej 
pracovať ako zamestnanec našej 
spoločnos  .“

Spolupráca so školou
Budúcich brigádnikov určite 

zaujíma, aký je postup od prihlá-

senia sa do práce až po samotný 
nástup do danej prevádzkarne. 

„Záujemca o brigádu absolvuje 
lekársku prehliadku a vybaví si aj 
ostatné náležitos   spojené s uzav-
re  m pracovnej zmluvy,“ vysvet-
lil Ing. Václav Kortán, špecialista 
systému kvality v prevádzkarni 
ťaháreň rúr, ktorý brigádnikov 
koordinuje. Celá koordinácia pre-
bieha tak, že prevádzkareň najskôr 
posiela do školy týždňovú požia-
davku na brigádnikov. Žiakom je 
táto požiadavka sprístupnená cez 
školský informačný systém. Tí sa 
na základe svojho rozhodnu  a pri-
hlásia na danú pracovnú pozíciu a 
zmenu. „Naplnenú požiadavku s 
menami prihlásených žiakov po-
tom koordinátor rozošle prísluš-
ným majstrom,“ doplnil V. Kortán 
a dodal: „Výhodou je, že keď u nás 
už pracovali, tak vedia, čo majú ro-
biť. Ale i tak musia minimálne tri 

Systém manažérstva kvality, za-
vedený a používaný v našej spo-
ločnos  , nám zabezpečuje dobrú 
výkonnosť vo výrobe a zároveň 
zvyšuje dôveryhodnosť v naše 
výrobky dodávané na trh. Je to 
nekončiaci sa proces, ktorého 
hlavnou úlohou je zvyšovať spo-
kojnosť zákazníkov na základe 

S nárastom výroby stúpol počet kontrol a skúšok
plnenia ich požiadaviek. Druhý 
polrok 2021 plynule nadviazal na 
výsledky v oblas   kvality výroby z 
prvého polroka.

Materiálové a technologické 
nepodarky vyhodnocované na 
jednotlivých výrobných prevádz-
karňach k mesiacu september sú 
podkračované voči stanoveným 
limitom. Takisto, čo sa týka výsled-
kov skúšania rúr nedeštruk  vnymi 
metódami (vírivé prúdy, ultrazvuk), 

sú na porovnateľnej, respek  ve 
mierne nižšej úrovni, čo znamená 
nižší výmet nezhodných rúr.

Nárast výroby sa odrazil aj na 
počte jednotlivých kontrolných 
postupov a skúšok, vykonávaných 
na našich výrobkoch, respek  ve 
vstupoch, zahŕňajúcich dovoz ma-
teriálov, náradia, strojných súčas   
a surovín do ŽP a.s.

Za deväť mesiacov roku 2021 
bolo vykonaných 26 698 vážení 

Ing. Jozef Turis
vedúci odboru riadenia kvality

Väčšina žiakov už má skúsenos   s prácou v závode.                                  Foto: I. Kardhordová

pracovné zmeny odpracovať pod 
dozorom inštruktora. Potom štu-
den   absolvujú preskúšanie pod-
ľa platných predpisov a po jeho 
úspešnom zvládnu   už pracujú 
samostatne. Snažili sme sa celý 
systém vymyslieť pre všetkých čo 
najjednoduchšie.“ 

Brigádnici sú spokojní
Brigády v našich závodoch sú 

spájané predovšetkým s letnými 
mesiacmi. Žiaci preto privítali, že 
si môžu privyrobiť aj mimo sezó-
ny. „Na víkendové brigády chodím 
kvôli peniazom, ale aj skúsenos-
 am. Naša práca je dobre prepo-

jená s praxou. Som na ňu z leta 
už zvyknutý, čiže v tomto smere 
nie je žiaden problém,“ povedal 
brigádnik Juraj Pajer. Nevylúčil, 
že nadobudnutú prax a skúsenos-
  využije aj v budúcnos  . „O rok 

v lete už budem mať po štúdiu, 

takže dostanem ponuku na trva-
lý pracovný pomer. Uvidím ešte 
aké budú možnos  . Ak by som aj 
odišiel mimo, nie je vylúčené, že 
sa o pár rokov vrá  m naspäť,“ do-
dal.

V podobnom duchu sa vyjadril 
aj ďalší z radov študentov Lukáš 
Prašovský: „Brigáda v železiarňach 
je dobrou príležitosťou niečo sa 
naučiť a zároveň si popri škole pri-
vyrobiť. Chcel by som brigádovať 
čo najdlhšie a ak bude možnosť, 
po škole sa vo fabrike aj zamest-
nať.“ 

Brigády sa u študentov tešia 
obľube, žiaci majú možnosť zís-
kať nielen prax, niečo si zarobiť, 
ale zároveň aj pomôcť spoločnos-
  plniť stanovené výrobné limity. 

Pritom mladým podľa zákona pri-
slúcha mnoho výhod, takže brigá-
dovať v Železiarňach Podbrezová 
a.s. sa rozhodne opla  . 

vagónových zásielok na koľajovej 
váhe a 41 571 vážení na automo-
bilových váhach v starom a novom 
závode.

V oddelení chémie sme za tre   
kvartál aktuálneho roka vykonali 
46 722 chemických analýz.

Výsledky metalografi ckých roz-
borov sú zahrnuté v 457 meta-
lografi ckých správach, ktoré sú 
zamerané na vyhodnocovanie 
základných charakteris  k našich 
výrobkov, respek  ve riešenie úloh 
spojených s nezhodnými výrob-
kami, ako aj náhradnými dielmi a 
náradím.

K 1. októbru 2021 sme uskutoč-
nili 103 922 skúšok ťahom, pričom 
sa overujú mechanické vlastnos   
našich výrobkov. K uvedenému 
dátumu bolo vystavených 53 895 
inšpekčných cer  fi kátov na jednot-
livé zákazky určené našim odbera-
teľom a  ež bolo zrealizovaných 78 
prebierok a inšpekcií od viacerých 
kontrolných a dozorných spoloč-
nos  .

V oblas   metrológie sme za 
deväť mesiacov aktuálneho roka 
skalibrovali 11 800 meradiel dĺžky, 
tlaku, teploty, hmotnos   a elek-
trických veličín. Z dôvodu poško-
denia alebo opotrebovania bolo 
vyradených 109 meradiel.

V tomto pandemickom období, 
ako v každom inom, sme my od-
beratelia, ale aj zákazníci, nespo-

kojní s nekvalitnými dodávkami 
tovaru. V krátkos   povedané, vo 
vzťahu s našimi dodávateľmi sme 
uplatnili na dodávky tovaru do 
našej spoločnos   44 reklamácií, z 
uvedeného počtu je 32 reklamácií 
ukončených a ostatné sú v procese 
vybavovania. Na opačnej strane, 
naši odberatelia si na naše výrob-
ky uplatnili 28 reklamácií, z toho 
deväť je oprávnených, päť je za-
mietnutých a ostatné sú v procese 
riešenia.

Do konca kalendárneho roka 
2021 nás na prelome novembra 
a decembra ešte čaká dohľadový 
audit spoločnos   LLC ACADEM-
TEST (Ukrajina). Pripravujeme  ež 
zabezpečenie všetkých požadova-
ných kontrol, skúšok a rozborov 
pokrývajúcich potreby, predovšet-
kým výrobných prevádzkarní našej 
spoločnos  . Dôležitá je aj spolu-
práca pri inštalácii a oživovaní no-
vej RDL linky, časť NDT v ťahárni 
rúr, ako aj pri dodávke nových de-
fektomatov v prevádzkarni valcov-
ňa bezšvíkových rúr.

V súčasnej dobe má zákazková 
náplň našej spoločnos   pozi  vny 
trend. My sa tomu musíme pris-
pôsobiť a zabezpečiť požadované 
výkony v oblas   kontroly a skú-
šania našich výrobkov a uspokojiť 
našich odberateľov vysokou kvali-
tou tovaru, dodávaného podľa ich 
požiadaviek.Váženie na automobilovej váhe v starom závode objek  vom I. Kardhordovej
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Železiarne Podbrezová a.s. majú 
pod patronátom množstvo skla-
dových zásob. Od malej kance-
lárskej sponky, cez papier, palety 
a tehly, sypké materiály, až po 
pohonné hmoty. Spolu desiatky 
ton materiálu,  síce kusov rôz-
nych drobnos   a stovky ďalších 
tovarov, ktoré sú súčasťou fungo-
vania našej spoločnos  . Aby bol v 
tomto smere dostatočný prehľad, 
keďže nám to ukladá zákon o úč-
tovníctve č. 431/2002 Z.z., každo-
ročne sa k prvému októbru koná 
v odbore zásobovania inventúra. 
Ide o fyzické prerátanie a súpis 
všetkých zásob, materiálov na 
sklade, tovarov v predajniach, zá-
sob polotovarov vlastnej výroby 
a ďalších. Zoznam je naozaj dlhý 
a vymenovať všetky položky je 
prak  cky nemožné. 

Inventúra je pomerne náročný a 
časovo zdĺhavý proces, ktorý vyko-
návajú desiatky našich zamestnan-
cov. Je jasné, že túto činnosť nie je 
možné uskutočniť bez predošlej 
prípravy. „Začína sa už v polovici 
júna. Vedúca ekonomiky odboru 
zásobovania Ing. Danka Paučíková 
rozposiela na výrobné a obslužné 
prevádzky zoznam požadovaných 
zamestnancov, ktorí by sa mali zú-
častniť fyzickej inventúry. Násled-
ne jednotlivé prevádzky zoznam 
buď odsúhlasia alebo môžu navr-
hovaných členov vymeniť. Vždy 
však musia prevádzky počet poža-
dovaných pracovníkov na inventú-
ru uvoľniť,“ povedal Mgr. Mar  n 
Antalík, vedúci skladového hos-
podárstva odboru zásobovania. 

Do inventúry skladov sa zapojilo takmer sto zamestnancov
Prevádzkami odsúhlasený zoznam 
pracovníkov fyzickej inventúry po-
siela vedúca ekonomiky  na odbor 
riadenia daní a účtovníctva (Edú), 
kde pripravia zamestnankyne kom-
plexný príkaz k inventarizácii v ŽP 
a.s., ktorý schvaľuje generálny ria-
diteľ ŽP a.s.

„Okrem iných bodov je súčasťou 
tohto príkazu aj menný zoznam 
predsedov, podpredsedov a členov 
ústrednej inventarizačnej komisie 
a jednotlivých inventarizačných 
komisií,“ doplnil M. Antalík. 

Desiatky pracovníkov
Užšia príprava na inventúru sa 

začína v septembri. Zamestnan-
ci skladov kontrolujú a pripravujú 
materiál a tovar, ktorý sa nachádza 
v ich sklade. „Ide predovšetkým o 
to, aby boli jednotlivé položky pre-
hľadne usporiadané a boli ľahšie 
dostupné pre členov inventarizač-
nej komisie,“ povedal. Pracovníci 
musia počas príprav obnoviť náter 
mierky v sklade prísad a v betóno-
vých bunkroch pre určenie množ-
stva jednotlivých druhov sypkých 
materiálov. 

„V každom sklade je vypracovaný 
postup vykonania fyzickej inventú-
ry. Musí byť umiestnený na vidi-
teľnom mieste pre oboznámenie 
sa všetkých členov inventarizačnej 
komisie,“ doplnil. 

Takáto veľká inventúra si vyžadu-
je aj zvýšené nároky na počty pra-
covníkov, ktorí ju vykonávajú. Za 
odbor zásobovania je ich približne 
tridsať. Okrem nich sú to aj pra-
covníci iných odborov a prevádzok 
železiarní v počte 36. Prerátania sa 
zúčastňujú aj skladníci. Tento rok 
ich bolo dvadsať. Za materiál a to-

vary nesú hmotnú zodpovednosť. 
„Počty všetkých ľudí, ktorí vykoná-
vajú inventúru, sa blíži k číslu sto,“ 
poznamenal M. Antalík. Potrebné 
je  ež dodržanie času, aby sa všet-
ko s  hlo podľa plánu. 

Priebeh inventúry 
Pred samotným začiatkom in-

ventúry predsedovia jednotlivých 
inventarizačných komisií vytlačia 
zápis o priebehu riadnej, prípadne 
mimoriadnej inventarizácie majet-
ku a záväzkov, rozdielu majetku a 
záväzkov, vyplnia základné údaje 
pred začiatkom inventarizácie a 
zabezpečia podpismi skladníkov. 
Následne si predseda komisie vy-
tlačí inventúrny zoznam materiálu 
k 1. októbru daného kalendár-
neho roka, ktorý sa nachádza v 
príslušnom sklade. Do neho po-
stupne členovia komisií vpisujú 
napočítané množstvá jednotlivých 
materiálov. Zapísané údaje sa po-
tom musia vložiť do systému, kde 
sa porovnajú s účtovným stavom. 
V prípade nezrovnalos   je nutné 
dohľadať rozdiel. „Ak je všetko v 
poriadku, vytlačený a podpísaný 
inventárny súpis, spolu s vytvore-
ným inventarizačným zápisom s 
podpismi všetkých členov komisie 
a zamestnancov, ktorí sú hmotne 
zodpovední za jednotlivé materiá-

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Pracovník v sklade sypkých materiálov manipuluje so žeriavom. Foto: I. Kardhordová

Počas inventúry v sklade žiaruvzdorného materiálu bol potrebný aj vysokozdvižný vozík.                 Foto: I. Kardhordová

ly, doručuje vedúcej ekonomiky 
odboru zásobovania a tá posie-
la Inventarizačný zápis na odbor 
Edú.“ 

Dĺžka je rôzna
Dĺžka trvania inventúry je sta-

novená v príkaze generálneho ria-
diteľa Železiarní Podbrezová a.s. 
Keďže v každom sklade je iný druh 
materiálu a tovaru, líši sa aj čas cel-
kovej realizácie.

„V starom závode sú, napríklad, 
sklady osobných ochranných po-
môcok, kancelárskych potrieb, ko-
misionálneho predaja, technických 
plynov, sklad prísad alebo sklad 
žiaruvzdorného materiálu. Práve 
v poslednom menovanom sú lia-
cie prášky, tehly, grafi tové elekt-
ródy a podobné materiály, ktoré 
v prevažnej miere slúžia buď pre 
prevádzkareň oceliareň alebo, pre-
dovšetkým v čase stredných opráv, 
aj pre valcovňu bezšvíkových rúr,“ 
vysvetlil M. Antalík. V tomto prípa-
de je nutná manipulácia prostred-
níctvom vysokozdvižného vozíka. 

Za zmienku stojí sklad prísad. Ide 
prevažne o materiály určené pre 
prevádzkareň oceliareň na zabez-
pečenie nepretržitého výrobného 
chodu. „Nachádzajú sa tu betóno-
vé bunkre, kde sú sypké materiály. 
Tie musíme pomocou elektrického 

mostového žeriava naložiť na ná-
kladné vozidlo a zaviezť do výsyp-
ky oceliarne. Tak  ež je potrebné 
spomenúť sklad dreva a drevených 
paliet. Používajú sa ako podklado-
vé drevo pre nakladanie tovarov 
do kamiónov alebo vagónov.“ 

V sklade olejov v novom závode 
býva inventúra ukončená za päť 
dní. Súčasťou týchto priestorov sú 
zásoby chemických látok, riedidiel, 
farieb, olejov a tak  ež pohonných 
hmôt. V novom závode je tak  ež 
sklad hutného materiálu, kde je in-
ventúra ukončená rovnako za päť 
dní. 

„Najväčší je centrálny sklad od-
boru zásobovania v novom závode. 
Je tu najviac položiek zo všetkých 
skladov. Inventúru vykonávame 
pomocou prostriedkov manipu-
lačnej techniky. Keďže obsahuje 
najviac položiek, aj inventúra trvá 
najdlhšie, a to až štrnásť dní.“  

Tohtoročná inventúra je teda za 
nami. Je to náročný proces, zvlášť, 
keď popri inventarizačných prá-
cach musia naši pracovníci zvládať 
aj svoju aktuálnu prácu. „Aj touto 
cestou by som chcel všetkým zú-
častneným zamestnancom ŽP a.s. 
poďakovať za skutočne dobre od-
vedenú prácu počas tohtoročnej 
inventúry,“ dodal na záver M. An-
talík.

Po dvoch rokoch sa opäť uskutočnilo poduja  e Made in Steel.  Foto: M. Adamčák

Made in Steel 2021 bol renesanciou ocele
Ing. Marcel Adamčák, PhD.
odbor predaja a marke  ngu

Digitálna a udržateľná oceľ po-
háňa inovácie vpred. Oceliarsky 
priemysel, ktorý sa dostal z krízy 
Covid-19, sa chce zbaviť zastara-
ného obrazu „škaredého, špina-
vého“ a je pripravený na nový 
začiatok.

To bolo kľúčové posolstvo devia-
teho ročníka Made in Steel, pop-
rednej juhoeurópskej konferencie 
a výstavy oceliarskeho priemyslu, 
ktorá prebiehala v dňoch 5. až 7. 
októbra vo fi eramilano Rho (Mi-
láno). Heslo „Renesancia – tu 
sa začína znovuzrodenie ocele,“ 
predstavuje silnú túžbu po novom 
začiatku a následne oživenie celé-
ho dodávateľského reťazca.

„Byť späť je nádherné a vzru-
šujúce. Tento ročník je výnimoč-
ný,“ povedal Emanuele Morandi, 
prezident spoločnos   Made in 
Steel. Made in Steel 2021 bola 
prvá prezenčná udalosť pre oce-

liarsky priemysel od roku 2019. 
Pandémia vytvorila neočakávané 
situácie a otvorila cestu k novému 
pocitu povedomia. Prvú správu, 
ktorú poduja  e vyslalo, je nepre-
mrhať príležitos  , ktoré vyplynuli 
z krízy a radšej ich využiť na urých-
lenie procesov digitálnej inovácie 
a udržateľnos  . 

Európska únia (EÚ) môže v tom-
to zmysle ponúknuť veľkú podpo-
ru. Plán obnovy EÚ je príležitosť 
a môže nám pomôcť dosiahnuť 
rýchle oživenie a v dlhodobom ho-
rizonte vytvoriť novú paradigmu. 
Aj naša spoločnosť a celý náš do-
dávateľský reťazec sa bude musieť 
naučiť ísť nad rámec vlastných zá-
ujmov a prijať systémový prístup. 
Umožní to vyvinúť nové nápady, 
perspek  vy a novú stratégiu. Vo 
vzduchu je príležitosť a my ju mu-
síme preniesť do nášho podnika-
nia.

Organizátori prejavili veľkú 
odvahu (veľtrh sa pôvodne mal 
uskutočniť v marci a neskôr v máji 

2021) a dokázali, že sú schopní 
pozrieť sa ďalej za rámce a obme-
dzenia vyvolané pandémiou. Táto 
výstava bola o inováciách, budúc-
nos   a udržateľnos  . Dala silnú ví-
ziu. Made in Steel bola pla  ormou 
a príležitosťou začať opäť osobne 
diskutovať o znovuzrodení po pan-
démii.

Výroba ocele celosvetovo vyka-
zuje v roku 2021 prudký nárast. 
Podľa Svetovej oceliarenskej aso-
ciácie predstavovala produkcia od 
januára do júla 1,165 miliardy ton, 
čo znamená nárast o viac ako 13 
percent v porovnaní s rovnakým 
obdobím minulého roka. Tento 
údaj je  ež výrazne vyšší ako v 
roku 2019, keď predstavoval 1,084 
miliardy ton. Na čele výroby je 
Čína s 57-percentným podielom, 
čo je nárast opro   53 percentám 
spred dvoch rokov.

Odvetvia využívajúce oceľ v Eu-
rópskej únii sa v roku 2021 expres-
ne zotavujú. Po prudkom poklese 
v roku 2020 (-12,5 percenta) sa 

očakáva, že sa produkcia v tomto 
roku zvýši o 11,2 percenta, pričom 
obzvlášť silné oživenie bude vo vý-
robe domácich spotrebičov (+15 
percent), kovových výrobkoch 
(+12,4 percenta) a v automobilo-
vom priemysle (+12,2 percenta). 
Očakáva sa, že v roku 2022 sa 
dopyt spotrebiteľského sektora 
zvýši o 4,2 percenta a priblíži sa 

tak úrovni z roku 2018. V porov-
naní s rokom 2018 sa očakáva, že 
stavebné, strojné a mechanické 
zariadenia, kovové výrobky a do-
máce spotrebiče prekonajú svoje 
predošlé hodnoty, za  aľ čo auto-
mobilový priemysel a výroba iných 
dopravných prostriedkov budú po-
trebovať viac času, aby sa vrá  li na 
úroveň spred troch rokov.
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Záleží v akom prostredí žijeme a učíme sa
Súkromná spojená škola Žele-
ziarne Podbrezová sa zapojila do 
piateho ročníka medzinárodnej 
kampane Erasmus Days, ktorá 
má za cieľ prezentovať program 
Erasmus+, poukázať tak na jeho 
rozmanitosť, predstaviť jeho vý-
sledky a zviditeľniť ho aj v online 
priestore. Počas #ErasmusDays 
tak môžete sledovať, čo sa deje 
v rôznych kútoch sveta, pretože 
všetky registrované poduja  a sú 
súčasťou celosvetovej mapy na 
webovej stránke www.erasmus-

days.eu. Tento rok bolo zorganizo-
vaných 5 668 poduja   vo viac ako 
67 krajinách po celom svete. 

Pretože nám záleží na tom, v 
akom prostredí žijeme a učíme sa, 
zorganizovali sme 14. októbra v 
našej škole, v rámci tejto kampa-
ne, celoškolskú akciu pod názvom 
Green Day. Počas dňa sme v skupi-
nách zrealizovali viacero skvelých a 
zmysluplných ak  vít. 

Niektorí z nás vyčis  li, v spolu-
práci s Technickými službami mes-
ta Brezno, nábrežie Hrona a čierne 
skládky v Brezne, okolie Chva  me-
chu, Baniska a našej školy. Boli sme 
nemilo prekvapení, čo všetko sme 
našli, o to viac sme si uvedomili 
potrebu šíriť myšlienku ochrany 
nášho životného prostredia. Ďalší 
mali na staros   presádzanie kvetov 
v škole, ktoré priniesli naši žiaci po-
čas dobrovoľnej zbierky izbových 
kve  n. Presadili sme viac ako 130 
rastlín. Vďaka nim sa škola krásne 
zazelenala a zútulnila. Iní sa posta-
rali o naše školské včielky v úľoch, 
dozvedeli sa viac o tomto malom 
zázraku prírody a jeho význame pre 
ľudstvo. Tre  aci pracovali na pro-

Mgr. Katarína Tajbošová

jekte programu Euroscola, v rám-
ci ktorého si pripravili návrhy eko 
ak  vít, na ktorých sa budú v naj-
bližších mesiacoch podieľať. A naši 
štvrtáci sa usilovne pripravovali na 
maturitu z anglič  ny a slovenčiny. 

Počas týchto vyučovacích hodín sa 
venovali environmentálnej téme a 
problema  ke cirkulárnej ekonomi-
ky. Písaním eseje sa niektorí z nich 
zapojili aj do celoslovenskej súťa-
že o „Najlepšiu esej o klima  ckej 

spravodlivos  “. Sme radi, že sme 
sa do tejto inicia  vy zapojili, rozší-
rili si tak svoje obzory a aspoň tro-
chu prispeli k zmene nášho okolia, 
pretože ako sa hovorí: „Ak chceš 
zmeniť svet, začni od seba“.
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Slovenský  m na cyklis  ckých pretekoch v Kamerune.  Foto: archív L. Kubiša

Zapojte sa do prieskumu spokojnosti 
zamestnancov a vyhrajte vecnú cenu

Zakrúžkujte číslo na stupnici podľa toho, ako ste v súčasnos   spokojný s 
uvedenými pracovnými podmienkami: 1 - veľmi nespokojný, 2 - nespo-
kojný, 3 - nerozhodný, 4 - spokojný, 5 - veľmi spokojný.

Náplň práce
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Istota stáleho zamestnania
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Bezpečnosť na pracovisku
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Mzdové ohodnotenie práce
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Ponúkané sociálne benefi ty
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Medziľudské vzťahy na pracovisku
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Možnosť zvyšovania si kvalifi kácie
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Možnosť pracovného postupu
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Materiálne a technické vybavenie pracoviska
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Nasledovné ukazovatele sa týkajú čerpania výhod zo sociálneho fondu. 
Zakrúžkujte číslo na stupnici podľa toho, ktoré osobne považujete za dô-
ležité: 1 - bezvýznamné, 2 - málo dôležité, 3 - neutrálne, 4 - dôležité, 
5 - veľmi dôležité.

Odmeny pri významných pracovných a životných jubileách
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Vyplatenie ďalších miezd zamestnancom 
(dovolenková a vianočná mzda)

1        -        2        -        3        -        4        -        5

Vyššie odstupné
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Vyššie odchodné do dôchodku
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Možnosť doplnkového dôchodkového sporenia
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Kvalita stravovania a poskytovanie výživových doplnkov
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Odmeny darcom krvi
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Zdravotná starostlivosť o zamestnancov 
(rehabilitačné pobyty a procedúry, wellness a podobne)

1        -        2        -        3        -        4        -        5

Možnosť návštevy športových poduja   
(futbal, kolky, cyklis  ka, biatlon a podobne)

1        -        2        -        3        -        4        -        5

Možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych poduja  
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Ponuka letných táborov pre de   zamestnancov
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Poskytovanie zliav na rôznom poistení (cestovnom, 
privátneho majetku, motorových vozidiel, zodpoved-

nos   za škodu spôsobenú pri výkone povolania)
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Možnosť čerpať pohonné hmoty na 
zamestnaneckú palivovú platobnú kartu

1        -        2        -        3        -        4        -        5

Navrhnite ďalšie: ......................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, vyplnený kupón odstrihnite a zašlite 
ho spolu s prieskumom podnikovou poštou na referát psychológie ŽP 
a.s. najneskôr do 10 dní od vydania tohto čísla. Jedného účastníka anke-
ty vyžrebujeme a odmeníme vecnou cenou.

Kupón
Meno a priezvisko: ...................................................................................
Osobné číslo: ............................................................................................
Prevádzkareň (odborný útvar): .................................................................

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Lukáš Kubiš je mladý slovenský 
cyklista, ktorý sa čoraz viac dos-
táva do povedomia športovej 
verejnos  . Bývalý študent Sú-
kromného gymnázia Železiarne 
Podbrezová v uplynulých dňoch 
triumfoval na pretekoch v Ka-
merune. V drese slovenskej re-
prezentácie tak dosiahol veľký 
úspech a domov priniesol žltý 
dres za celkové prvenstvo. Dvad-
saťjedenročný pretekár začínal v 
cyklis  ckom oddiele ŠK Železiar-
ne Podbrezová, kam ho do  ahol 
brat. Jemu vďačí za to, kde sa 
teraz nachádza. Hoci si na začiat-
ku s cestnou cyklis  kou nepoty-
kal, dnes vie, že nechce robiť nič 
iné. O svojich dojmoch z Afriky, 
cieľoch, ale i o Petrovi Saganovi 
hovorí pre naše fi remné noviny 
Podbrezovan.

Máte za sebou úspešné päťeta-
pové preteky Grand Prix Chantal 
Biya v Kamerune. Skúste sa za 
nimi spätne obzrieť. 

- Cestovali sme do neznámeho 
prostredia, kde nás čakali nové zá-
žitky. Trošku sme ale tušili, do čoho 
ideme, keďže sme v Kamerune už 
pretekali. Afrika je nevyspytateľ-
ná, nejazdí sa tam ako v Európe. 
Charakteris  cká je častými atakmi 
a inak tomu nebolo ani teraz. Keď 
podrobnejšie rozoberiem jednot-
livé etapy, tak v prvej sme chceli 
ísť do šprintu s tým, že prípadný 
únik ukontrolujeme. Chalani ťahali 
celý deň, no domáci pretekár bol 
v úniku a nechali sme ho prísť až 
do cieľa. Tímy v pelotóne už nech-
celi spolupracovať, tak sme nemali 
šancu. Prišiel som v šprintérskom 
balíku, kde som skončil druhý, cel-
kovo tre   v etape. 

Druhú ťahali Kamerunčania, na-
koľko víťaz prvej bol práve z tej-
to krajiny. Podarilo sa mi vyhrať 
šprint napriek hek  ckému záve-
ru. Išlo o päťkilometrový mestský 
okruh a hoci som sa utrhol, nema-
lo to zmysel. Nikto nechcel strie-
dať, tak sme sa dostali do šprintu, 
kde som nenašiel premožiteľa. 

Aj tre   deň ťahali domáci, pri-
čom dojazd do cieľa bol v jednom 
z národných parkov. Približne 400 
metrov pred cieľom bol kopec a 
následne rovina. V kopci som za-
útočil s cieľom „odtrhnúť“ prie-
bežného lídra, no nepodarilo sa 
mi to. Následne sa balík na  ahol 
a rozhodcovia nenadelili sekundy. 
Nastúpil som príliš skoro, takže v 
cieli mi už chýbali sily. 

Štvrtá etapa bola najkratšia a 
našou tak  kou bolo urobiť preteky 
čo najťažšie, čo sa nám podarilo. 
Skupina šies  ch jazdcov nastúpila 

Náš bývalý gymnazista 
ovládol preteky v Kamerune

do úniku asi 60 kilometrov pred 
cieľom, aby roztrhali pelotón. Ok-
rem mňa bol v úniku aj kolega z 
reprezentácie Adam Foltán. Dlho 
sme spolupracovali, no následne 
Kamerunčania prestali ťahať. Bolo 
to logické, keďže mali vedúceho 
pretekára. Každý v úniku, vrátane 
mňa, chcel vyhrať. Dojazd bol v 
prudkom kopci, no mne to vyho-
vovalo a cí  l som, že to bude môj 
deň. Podarilo sa. Vyhral som etapu 
a obliekol sa do žltého dresu. 

Posledná etapa mala dojazd v 
hlavnom meste. Pavol Rovder a 
Dávid Kaško odviedli neskutočnú 
robotu, keď od  ahli celú etapu. 
Adam Foltán zasa zachytával všet-
ky nástupy. Bez ich pomoci by som 
pozíciu lídra určite neudržal. Mô-
žeme byť spokojní.

Okrem žltého dresu pre celkové-
ho víťaza pretekov ste si domov 
priniesli aj biely pre najlepšieho 
mladého jazdca a zelený pre ví-
ťaza bodovacej súťaže. Do Afriky 
ste teda pricestovali vo vynikajú-
cej forme. Pripravovali ste sa ne-
jako špeciálne na toto poduja  e?

- Nemal som žiadnu špeciálnu 
prípravu. Týždeň pred pretekmi v 
Kamerune sme absolvovali maj-
strovstvá sveta. Formu sme sme-
rovali práve na šampionát. Podari-
lo sa nám ju zužitkovať a preniesť 
aj do Afriky, kde sa nám skutočne 
darilo. 

Je to váš prvý celkový triumf a 
premiérový zisk žltého dresu. Čo 
to pre vás znamená?

- Samozrejme, bol som nesmier-
ne šťastný, keď som si mohol pr-
výkrát v kariére obliecť na seba 
žltý dres. Nikdy sa mi to ešte ne-
podarilo. Určite je to pre mňa mo-
 vácia do ďalších pretekov. Viem, 

že všetko sa dá a môžem bojovať 
o celkové poradie na súťažiach, 
kde nebudú dojazdy až v takých 
kopcoch. Nie som vrchár, som prí-
liš ťažký, ale náročné kopce viem 
preliezť. Na pretekoch Okolo Bul-
harska sme stúpali od nuly až po 
1 200 metrov nad morom. Vydržal 
som v početnej skupine, čím som 
milo prekvapil aj sám seba. Verím, 
že budem v nastolenom trende 
pokračovať aj v ďalšej sezóne.  

Vráťme sa k vašim začiatkom. So 
súťažnou cyklis  kou ste začínali v 
Podbrezovej. Ako si spomínate na 
toto obdobie?

- V detstve som sa venoval mno-
hým športom – od atle  ky, behu, 
neskôr som skúsil bežecké lyžova-
nie, ktoré ma chy  lo a pomerne 
dlho som sa mu venoval. Neskôr 
začal brat Andrej jazdiť horskú cyk-
lis  ku, kúpil mi bicykel a začal som 
sa voziť aj ja. Hneď ma to oslovi-

lo. Brat zavolal trénerovi Petrovi 
Medveďovi. Dohodli sme sa, vy-
bavil mi licenciu a mohol som za-
čať jazdiť Slovenský pohár. Tak sa 
začala moja kariéra, pričom Peter 
Medveď ma nahovoril na cestnú 
cyklis  ku. 

Vás ale viac lákali horské bicykle, 
nie?

- Veď práve. Dostal som síce bi-
cykel na cestu, ale absolútne ma 
nebavil. Zostal zaprášený v garáži. 
Trucoval som a hovoril, že nebu-
dem jazdiť, že mi ho zbytočne dali. 
Ale následne prišiel zlom. Začal 
som trénovať na ceste a mimo-
riadne ma to chy  lo. Veľa sa zme-
nilo a teraz je to už iné. Chcem 
byť profesionálny cyklista. Nie na-
darmo sa hovorí, že človek mieni, 
Pán Boh mení. Hoci ma stále bavia 
horské bicykle, zjazdy, technika, 
skákanie, prioritou je cestná cyk-
lis  ka. Ani neviem, kde a prečo 
sa to vo mne zlomilo. Napríklad v 
skákaní som bol ďaleko pred kon-
kurenciou. Nebavili ma len obyčaj-
né lesné cesty, kde človek musel 
ťahať. Skôr ma to lákalo k niečomu 
technickému, ale na Slovensku 
veľa takýchto trás nemáme. Dnes 
viem, že nechcem robiť nič iné, len 
cestnú cyklis  ku. 

Kto je váš najväčší vzor a kam by 
ste to chceli v kariére do  ahnuť?

- Určite brat Andrej. Jemu som 
vďačný za všetko. Keby nie jeho, 
možno hrám futbal v rodnej Det-
vianskej Hute. Mojim snom je jaz-
diť v profesionálnom  me World 
Tour. Pevne verím, že v budúcej 
sezóne prídu výsledky a môj sen 
sa mi splní. 

Nedá mi neopýtať sa na Petra Sa-
gana. Ako vnímate dnes už legen-
dárneho športovca nielen sloven-
skej, ale aj svetovej cyklis  ky?

- Je to skvelý človek aj mimo cyk-
lis  ky. Nemôžem ho nazvať inak 
ako veľkým šampiónom. Vyhral 
trikrát majstrovstvá sveta. Všetci 
vedia, kto to je. Vnímam ho ako 
pána športovca. Celé Slovensko 
môže byť hrdé, že sa u nás narodi-
la takáto hviezda. Veľmi ma mrzí, 
keď ľudia u nás, ale aj médiá ho-
voria, že by mal skončiť, že už na 
to nemá a podobne. Keď dôjdem 
v etape Tour de France na piatom 
mieste, tak som predsa vynikajúci. 
Slováci si často nevedia nič vážiť. A 
vidíme to aj v iných športoch. Nap-
ríklad Petra Vlhová dvakrát nevy-
hrá, tak už na to, podľa mnohých, 
nemá. Sagan nedávno prestúpil 
do francúzskeho  mu Team Tota-
lEnergies. Bude tam za Boha. Vo 
Francúzsku je cyklis  ka národný 
šport. A Francúzi to vedia. Dobre 
si uvedomujú, akého fenomenál-
neho jazdca získali. 

Lukáš Kubiš v žltom drese na najvyššom 
stupni.                    Foto: archív L. Kubiša
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Jedálny lístok 25. – 31. 10. 2021
Pondelok

Polievky: furmanská, sedliacka, pe-
čivo.
● Bravčový rezeň prírodný, tar-
hoňa, cvikla ● Hydinové ražniči, 
zemiaky, uhorka ● Ružový cestovi-
nový šalát s tuniakom ● Lievance s 
džemom. 

Utorok
Polievky: kapustová s údeným mä-
som, pohronská, pečivo.
● Morčacie prsia plnené nivou, 
ryža, šalát ● Hovädzie dusené, pa-
radajková omáčka, knedľa ● Važec-
ká pochúťka, zemiakové placky ● 
Maxi buchta s orechovo-višňovou 
plnkou, vanilkový krém. 

Streda
Polievky: mexická, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo. 
● Domáca zabíjačka, zemiaková 
kaša, cvikla ● Kuracie stehno s ku-
riatkovou omáčkou, cestovina ● 
Držky na diabolský spôsob, knedľa 
● Pečené buchty so slivkovým lek-
várom, kakao. 

Štvrtok
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
krúpková, pečivo. 
● Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Hovädzí guláš 
mexický, ryža, šalát ● Vyprážaná 
treska plnená brokolicou a syrom, 
zemiaky, šalát ● Žemľovka s tvaro-
hom.

Piatok
Polievky: šošovicová kyslá, frank-
furtská, pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ● 
Vyprážaný syr, opekané zemiaky, 
tatárska omáčka ● Kuracie stehno 
dusené so slivkami, ryža ● Zemia-
kové knedličky s nutelou, maková 
posýpka. 

Sobota
Polievka: pórová so zemiakmi, pe-
čivo.
● Hovädzia roštenka portugalská, 
ryža, uhorka ● Bravčové stehno na 
smotane, knedľa. 

Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo. 
● Bravčový rezeň s pečeňou, ze-
miaky, cvikla ● Kuracie prsia orien-
tálne, slovenská ryža, uhorka. 

Jedálny lístok
1. – 7. 11. 2021

Pondelok
Polievka: karfi olová, pečivo.
● Kuracie prsia s horčicou, ryža, 
cvikla ● Bravčový guláš segedínsky, 
knedľa. 

Utorok
Polievky: držková, mrkvová s pó-
rom, pečivo.
● Bravčový rezeň s nivou a šampi-
ňónmi, zemiaky, uhorka ● Pečené 
kuracie stehno, tarhoňa, kompót 
● Morčacie prsia prírodné, zelero-
vá remuláda ● Rezancový nákyp s 
tvarohom a jahodami.

Streda
Polievky: slepačia, paradajková, 
pečivo. 
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Bravčový rezeň na rasci, 
ryža, šalát ● Losos na masle, duse-
ná zelenina ● Šúľance s makom. 

Štvrtok
Polievky: gulášová, brokolicová 
dánska, pečivo. 
● Hovädzie fi lé kopaničiarske, slo-
venská ryža, šalát ● Vyprážané 
kuracie stehno, zemiaková kaša, 
kompót ● Syrové tajomstvo, peči-
vo ● Pizza diabolská.

Piatok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
krupicová so zeleninou, pečivo.
● Morčacie prsia plnené špenátom 
a syrom, ryža, šalát ● Hovädzí gu-
láš maďarský, knedľa ● Vyprážaný 
karfi ol, zemiaky, tatárska omáčka ● 
Plnené rožky orechové, kakao.

Sobota
Polievka: fazuľková kyslá s kôprom, 
pečivo.
● Bravčové stehno bra  slavské, 
cestovina ● Jarné kuracie stehno, 
zemiaky.

Nedeľa
Polievka: roľnícka, pečivo. 
● Bravčová pečienka sedliacka, 
červená kapusta, knedľa ● Kura-
cie prsia prírodné, zeleninová ryža, 
uhorka.

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Prvoradým poslaním dcérskej 
spoločnos   ŽP Rehabilitácia 
s.r.o. je poskytovanie kvalitných 
rehabilitačných služieb zamest-
nancom Železiarní Podbrezová a 
jej dcérskych spoločnos  . V po-
nuke sú rôzne relaxačné proce-
dúry, ktoré nesporne prispievajú 
k utužovaniu zdravia a poskytujú 
pacientom možnosť relaxácie a 
oddychu. Od 1. júna môžu naši 
zamestnanci využívať každú stre-
du popoludní rehabilitačno-rela-
xačné služby. O viac informácií 
sme požiadali fyzioterapeutku 
PhDr. Evu Kňazovickú.

Mnohí z nás vyhľadávajú reha-
bilitačné služby až vtedy, keď 
niektorú časť tela trápia boles   
a akonáhle pominú, nepovažuje-
me za potrebné ďalej sa venovať 
svojmu zdraviu. Prečo sú vhodné 
aj pre tých, ktorí v súčasnos   ne-
majú závažné zdravotné problé-
my?

- Vzhľadom na to, že väčšina 
zamestnancov v našej fabrike má 
fyzicky náročnú prácu a často aj 
jednostrannú záťaž, je vhodné 
myslieť na prevenciu svojho zdra-
via. Pre týchto pacientov je vhod-
né využiť rehabilitačné služby aj 
v rámci prevencie. Najčastejšie 
sa u nich vyskytujú problémy s 
chrb  cou a boles   kĺbov. U nás sa 
na tento problém využíva fyzikál-
na terapia, termozábaly, najmä v 
aktuálnom chladnejšom období, 
ktoré chrb  cu prekrvia a takisto 
trochu uvoľnia. Hoci sa bavíme 

Rehabilitačné služby sú 
vhodné aj v rámci prevencie

predovšetkým o zamestnancoch, 
ktorí pracujú manuálne, nemôže-
me zabúdať ani na TH pracovní-
kov. Tí majú sedavé zamestnanie, 
kde sa namáha zase krčná chrb  -
ca. V rámci prevencie využívame 
napríklad andulačnú terapiu. Je 
to masážne ležadlo, ktoré je za-
merané na správny tok teku  n 
a rozkmitanie všetkých buniek 
v tele. V rámci fyzikálnej terapie 
máme, okrem iných, k dispozícii 
TENS prúdy, ktoré sú využívané 
najmä pri akútnej fáze, na lokálnu 
bolesť. Túto procedúru je možné 
absolvovať aj bez odporúčania 
lekára. Výhodou všetkých uvede-
ných procedúr je, že pacien   ne-
užívajú vo vyššej miere analge  ká 
ani žiadnu farmakologickú liečbu, 
ale využívajú skôr fyzikálne pod-
nety z rehabilitácie. 

Ktoré procedúry sú medzi našimi 
zamestnancami najobľúbenejšie, 
respek  ve, ktoré najviac využí-
vajú?

- Pacien   veľmi radi využívajú 
pasívne procedúry. Ak  vne proce-
dúry, kde sa radí liečebná telesná 
výchova, preferuje len veľmi malé 
percento pacientov. Z pasívnych 
sa využíva najmä fyzikálna terapia 
– elektroliečba, andulačná tera-
pia, prístrojová lymfodrenáž a ter-
mozábaly. K dispozícii máme  ež 
bioptronovú lampu, rebox. Naj-
viac je preferovaná laseroterapia, 
predovšetkým v akútnej fáze, ale 
laseroterapiu indikuje lekár. Na 
všetky rehabilitačné procedúry 
môžu prísť pacien  , zamestnanci 
ŽP a.s. a dcérskych spoločnos   po 
telefonickom objednaní.

Máte od nich aj nejakú spätnú 
väzbu?

- Za spätnú väzbu môžeme po-
važovať, keď k nám prídu pacien   
z radov zamestnancov opätovne a 
povedia nám, že sme im pomohli 
po operácii kolena, pri podvrtnu   
členkového kĺbu alebo pri nejakej 
inej diagnóze. Keďže im procedú-
ry zabrali, tak automa  cky prídu 
opäť a chcú sa doliečiť v našom 
zariadení.

Niektorí zamestnanci možno stá-
le váhajú, či prísť na nejakú z pro-
cedúr a nevedia sa rozhodnúť. Čo 
by ste im odkázali?

- Aby mysleli na seba aj v rám-
ci prevencie. Pretože ak nebudú 
myslieť preven  vne, tak potom 
už môže byť neskoro a z preťaže-
nia môžu vzniknúť problémy. Je 
určite lepšie riešiť ich cez fyzikál-
ne podnety ako potom ísť cestou 
farmakologickej liečby, ktorá za-
ťažuje všetky naše orgány v tele, 
predovšetkým žalúdok a pečeň.

Plánujete v budúcnos   zaviesť 
do vašich služieb aj nejakú no-
vinku?

- Novinkou u nás je momentál-
ne masáž lávovými kameňmi. Je 
to procedúra bez indikácie lekára, 
ale je tak  ež potrebné objednať 
sa na ňu telefonicky. Neustále sle-
dujeme novinky a nevylučujem, 
že pribudnú aj ďalšie. Na záver 
ostáva už len veriť, že zamestnan-
ci ich budú využívať čo najviac.

Liečebná telesná výchova – fyzioterapeutka cvičí ruku po zlomenine.                Foto: I. Kardhordová

Vy sa pýtate, my odpovedáme
V redakcii novín Podbrezovan sme pre vás pripravili novú rubriku „Vy sa pýtate, my odpovedáme.“ V nasledujú-
cich riadkoch budeme odpovedať na otázky, riešiť vaše pripomienky či návrhy zo života v Železiarňach Podbre-
zová a.s., ktoré nám adresujte mailom alebo poštou. 

V posledných týždňoch je jednou z najaktuálnejších tém stravovanie v našej spoločnos  , zmeny, novinky či ná-
pady, ktoré stravníci navrhujú. Prvá pripomienka v našej novej rubrike bola adresovaná pre ŽP Gastroservis, s.r.o.  

Stravníci boli zvedaví na gramáž jedla. Niektorým sa zdalo, že najmä vo víkendových zmenách je porcia jedla 
menšia v porovnaní s pracovnými dňami. Odpoveď sme hľadali u Ing. Jany Kohútovej, poverenej dočasným výko-
nom funkcie riaditeľa spoločnos   ŽP Gastroservis, s.r.o. „Jedlá sú v každej zmene servírované presne podľa stano-
venej gramáže uvedenej v jedálnom lístku. Ak sa stravníkovi váha jedla nepozdáva, môže si ho odvážiť. V každej 
kan  ne a škole (v príslušnej jedálni) sú nachystané váhy, ktoré môže zákazník kedykoľvek využiť. Samozrejme, 
odvážiť hneď po prevza  , nie ísť k stolu, tam z jedla ochutnať a následne odvážiť. Váhu jedla následne porovná s 
gramážou uvedenou v jedálnom lístku. Ak sa váha nezhoduje s tou v jedálnom lístku, túto skutočnosť je potrebné 
reklamovať u pracovníčky, ktorá stravu vydala.  Rovnako tak aj iné prípadné nedostatky. Na prevádzkach pri váhach 
sú tak  ež Knihy želaní a sťažnos  , kde zákazníci môžu písať podnety, návrhy, ale aj pochvalu, ktorá poteší.“

Ak máte aj vy otázku, napíšte nám mail na noviny@zelpo.sk, prípadne ju pošlite na adresu redakcie. Gramáž jedla je možné skontrolovať na váhe v kan  nach.              Foto: I. Kardhordová
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Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, bývalým spolupracovní-
kom, susedom a známym za účasť 
na poslednej rozlúčke s našim ot-
com, starým otcom, prastarým ot-
com, bratom a švagrom

Eugenom KARDHORDOM 
z Brezna, 

ktorý nás navždy opus  l 6. septembra vo veku 88 
rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústras  , kve  nové dary a tak-
 ež Dychovej hudbe ŽP za dôstojnú rozlúčku. 

Smú  aca rodina

Smútočný oznam
Dňa 10. októbra nás vo veku 75 ro-
kov navždy opus  l náš drahý man-
žel, otec, starý otec, brat a príbuzný

Jozef ŠVANTNER z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu spo-
lu s nami  chú spomienku.

Smú  aca rodina

Súťažte o cenu od personálnej riaditeľky ŽP a.s.
*súťažná krížovka*súťažná krížovka*súťažná krížovka*súťažná krížovka*súťažná krížovka*súťažná krížovka*súťažná krížovka*

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 29. októbra. Na jedné-
ho z vás čaká vecná cena, ktorú do súťaže venovala Ing. Mária Niklová, členka Predstavenstva a personálna riaditeľka ŽP a.s. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom čísle Podbrezovana.

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 20, kde sa ukrýval citát, ktorého autorom je René Descartes: „Iba tých 
pokladám za svojich priateľov, ..." Dokončenie bolo v tajničke: „ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje 
chyby.“ Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Ing. Máriu Kazárovú z odboru personalis  ky a miezd. Cenu, ktorú 
do súťaže venovala ŽP Informa  ka, si výherkyňa môže prevziať v redakcii, v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.

V tajničke sa ukrýva citát, ktorého autorom je Abraham Lincoln.

Autor:    
PK

kozmonaut T2 štvorček (typ.) stena vysnívaný vzor ten čo trhá oersted (zn.)
v jadre po 

česky

Armádna 
štátna 

reprezentácia
tamtí rieka v Čade T3 loď rozrážajúca 

ľady

typ ruských 
lietadiel

emitovať po 
česky

bývalá 
slovenská 

politická strana

existuješ
T4   
meno 

Komenského

osobné zámeno 
skôr, skorej

pracuje na 
krosnách

kút      
francúzske 

mesto

plošná miera   

T1 predložka      
výpomoc

Rím po 
taliansky

krajina po 
anglicky       
trieska

obilnina       
log, hlt, dúšok

zbaví chĺpkov 
na tvári

horské sedlo aj vrch 
na Slovensku       

hovoríš ákavštinou

niób (chem.)   
tisícina relu

súvisiaca s 
nosom

britská rieka    
potreby na šitie

môj po 
taliansky      

slovenské 
mesto

podmieňovacia 
spojka

zatne, zarúbe   
diera

časť košele    
jablko po 
anglicky

uzlový 
telefónny obvod

cudzie ženské 
meno        
oranie

mesto v 
Slovinsku      

kód Estónska

ukazovacie 
zámeno

je štipľavý     
riečny prúd

viacej (bás.)    
staršia ŠPZ 

Rožňavy

Pomôcky: 
RAINA, ALOS, 
VIEC, CULM, 

SORO

druh kozmetiky
vývrt, sonda    
EČV Krupiny

cisár po 
anglicky      

Light year (skr.)

grécke 
písmeno

Accademia di 
Napoli

T5 slečna (skr.) T6
drevené 
domčeky

dvojhláska
gumený lietajúci 

predmet nafúkaný 
plynom

Spomienky
„Od života pre seba nič si nežiada-
la, všetko len pre svoje de   a ro-
dinu, svoje zlaté srdce celé si nám 
dala, večný pokoj nech dá Boh Ti za 
odmenu.“ 
Dňa 14. októbra uplynulo jedenásť 
rokov, čo nás opus  la naša drahá 
starká, babka, mama a sestra

Anna MATÚŠKOVÁ z Podbrezovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej  chú spomienku.

Spomíname s láskou a úctou
...

„Boh stvoril anjela bez krídiel a dal 
mu meno mama. Mama   pomôže, 
mama ťa pochopí, len raz   ublíži, 
keď ťa navždy opus  . Aj vtedy však 
zostane tvojim anjelom strážnym.“
Dňa 31. októbra uplynú dva roky, 
ako nás navždy opus  la naša 

mama, stará a prastará mama
Margita ŠEBOVÁ z Valaskej.

Spomíname s láskou a úctou

Mesiac úcty k starším
Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov vyhlásilo v roku 
1990 október za Mesiac úcty k starším. Staroba prichádza nenápadne 
a je nevyhnutnou súčasťou nášho života. Naši rodičia, starí rodičia a 
príbuzní vo vyššom veku si zaslúžia úctu a poďakovanie za všetko, čo 
pre nás robili a stále robia. Aj starší človek potrebuje sociálny kontakt, 
vhodné prostredie a prítomnosť druhých. Túži žiť plnohodnotný život 
s primeranou dávkou pozornos   a pocitom, že nie je sám. Nedosta-
tok týchto faktorov môže spôsobiť náladovosť, frustráciu či depresiu. 
Prejavme teda našim starším rešpekt, úctu a dokážme im, že stále pre 
nás veľa znamenajú. Aby sa vyhli myšlienkam, že v spoločnos   už nie 
sú potrební. Pretože staroba nie je choroba.

Starší ľudia by nemali mať pocit samoty.                                      Ilustračné foto: pexels.com
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2. liga, 13. kolo: FK Železiarne Podbrezová – MŠK Žilina „B“ 3:0 (0:0)
Góly: 53. Kováčik, 78. Godál, 84. Kukoľ. 
FK ŽP: Rehák – Oravec, Pavúk, Timošenko (69. Grendel), Špyrka (79. Issa), 
Ďatko (46. Kováčik), Paraj, Barbora (46. Galčík), Godál, Kukoľ (87. Gre-
šák), Bartoš.
MŠK Žilina „B“: Belko – Tandara (79. Šnajder), Aremeyaw, Capko, Owusu, 
Sauer, Pečovský, Gomola, Suľa (65. Majdan), Gerebenits (65. Jambor), 
Yenne.

Podbrezovskí kolkári opäť medzi svetovou elitou

Naši kolkári získali v tohtoročnej edícii svetového pohára bronzové medaily.  Foto: PK 

V medzinárodnej konkurencii sa medzi 
juniormi nestra  l podbrezovský cyklista 
Ma  hias Schwarzbacher, ktorý skončil 
na druhom mieste a pripísal si body do 
UCI rebríčka.        Foto: P. Medveď

Godálovi vyšiel tip, na obľúbený Spartak sa veľmi teší

V dňoch 5. až 9. októbra sa v chor-
vátskom meste Otočac uskutočnil 
ďalší ročník svetového pohára 

družs  ev. Vlaňajšia edícia, ktorá 
mala byť v Podbrezovej, sa kvôli 
pandémii neuskutočnila, a tak sa 
fanúšikovia kolkov, ako aj samot-
ní účastníci, tešili na meranie síl 

štrnás  ch mužských a devia  ch 
ženských družs  ev.

Naši hráči od začiatku patrili me-
dzi favoritov na postup do štvorice 
najlepších, čo sa vo štvrtok večer 
aj potvrdilo. V kvalifi kácii nastúpili 
Bína (653), Vadovič (610), Pašiak 
(577), Veselý (602), Nemček (610) 
a Kuna (631) – spolu 3681.

Zo štvrtého miesta sme postú-
pili do piatkového semifi nále pro   
absolútnemu favoritovi – nemec-
kému Rot-Weiss Zerbst, ktorý je 
aj kostrou nemeckej reprezentá-
cie. Hoci výsledok 7:1 v prospech 
Nemcov vyzerá jasný, zápas vôbec 
nebol taký jednoznačný. Chýbalo 
nám aj kúsok športového šťas  a, 
keď napríklad náš najlepší kolkár v 
zápase Erik Kuna prehral s Wilkem 
3:1 na sety, aj keď celkovo nahral 
viac (659:647). Dve dráhy pritom 
prehral len o jediný kôl. Podobne 
tesné výsledky mali aj Bína či Pa-
šiak.

Nasledoval zápas o tre  e mies-

to. Taliansky KK Neumarkt prehral 
v semifi nále s Mertojakom Split 
6:2 a chcel si napraviť chuť práve 
pro   nám. Po prvej 
trojici sme mali dva 
body vďaka Bínovi 
a Vadovičovi. Druhá 
trojica prak  cky roz-
hodla zápas skvelou 
hrou do plných na 
druhej dráhe, keď 
naši odskočili o 49 
kolkov. Tu sa zlomil aj 
duel nášho v zápase 
najlepšieho Veselého s dovtedy 
suverénnym Kissom a Jirko do  a-
hol súboj do víťazného konca. Pri-

viezli sme tak domov ďalšiu cennú 
trofej a potvrdili, že patríme k naj-
lepším družstvám na svete. 

Najvyrovnanejšie 
výkony v podbrezov-
skom drese predvie-
dol náš mladý český 
legionár Jan Bína tro-
mi prak  cky rovnaký-
mi výsledkami – 653, 
652 a 651.

V ženskej čas   sa 
stali víťazkami Chor-
vátky KK Mlaka Rije-

ka, ktoré v drama  ckom závere 
vo fi nále porazili Češky KK Slovan 
Rosice.

Futbalový klub Železiarne Pod-
brezová si v rámci druholigovej 
súťaže pripísal ďalšie víťazstvo. 
V trinástom kole porazil na vlast-
nom trávniku rezervu MŠK Žilina 
a naďalej tak atakuje popredné 
priečky tabuľky. Železiari nastúpili 
na súťažný zápas po dvojtýždňo-
vej pauze, nakoľko duel v Dubnici 
si pre reprezentačné povinnos   
viacerých našich hráčov odložili.

Podbrezovčania nezačali dobre 
a už po pár sekundách mohli pre-
hrávať po veľkej chybe v zadných 
radoch. Do polčasu gól nepadol, 
po zmene strán urobil tréner Ro-

man Skuhravý zmeny v zostave a 
prišli aj presné zásahy. V koneč-
nom účtovaní svie  l na tabuli stav 
3:0. „Držanie lopty nebolo z našej 
strany také dominantné ako v pre-
došlých zápasoch. Možno to bolo 
tým, že sme mali odložený duel s 
Dubnicou. Takisto nenastúpili od 
začiatku štyria reprezentan  , čo je 
nezvyčajné. To len dokazuje, akú 
kvalitu máme na striedačke. Pred 
druhým polčasom sme si v kabíne 
povedali, aby sme viac pridali, boli 
agresívnejší v šestnástke a odme-
nou boli tri góly,“ zhodno  l zápas 
Boris Godál, ktorý nastúpil po dlh-
šom čase v základnej zostave a na 
rukáve mal navyše kapitánsku pás-
ku.

Čisté kontá pribúdajú
Okrem víťazs  ev je veľkým pozi-

 vom aj fakt, že naši hráči neinka-
sovali už v troch ligových zápasoch 
v rade a strelili až sedem gólov. Je 
to pekná vizitka celej defenzívy, 
čo Godála ako skú-
seného zadáka teší. 
Čerešničkou na torte 
bol gól, ktorý strelil 
hlavou po rohovom 
kope Erika Grendela. 
„Mali sme výškovú 
prevahu, kopali sme 
dosť priamych ko-
pov, rohov a ďalších 
štandardiek. Bolo len 
otázkou času, dobrého kopu či ná-
behu, kedy nám to konečne padne. 
Chvalabohu, môj gól bol poisťovací 
a upokojujúci,“ vydýchol si kapitán. 
Z presného zásahu nemal radosť 
len samotný hráč, ale aj jeho de   
na tribúne. Tie ho aj patrične oslá-
vili a po zápase boli medzi prvými 
gratulantmi. „Som rád, že prišli a 
mohli vidieť, ako som skóroval. De   
to už vnímajú. Dcéra chodí rada na 
futbalové tréningy. Dúfam, že mi v 
Podbrezovej odpus  a, keď prezra-
dím, že v Dukle Banská Bystrica,“ 
pousmial sa Godál a dodal: „Teší 
ma gól, ale aj nula v kolónke inka-
sovaných gólov. Celkovo bol pred-
vedený výkon, najmä v druhom 
polčase, dobrý.“ 

Návrat po zranení
Godál nastúpil do zápasu po dlh-

šej pauze zapríčinenej zdravotnými 
problémami. Svoju pozíciu si zastal 

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Ing. Pavol Kühnel

Boris Godál okorenil svoj výborný výkon gólovou hlavičkou.  Foto: I. Kardhordová

a ako kapitán dirigoval nielen za-
dné rady, ale celý  m. Po posled-
nom hvizde rozhodcu mohol byť 
právom spokojný, hoci priznal, že 
pred výkopom mal zmiešané poci-
ty. „Obával som sa, že po kondič-

nej stránke môže byť 
problém. Tréningová 
alebo zápasová kondí-
cia je predsa rozdiel. 
Ale cez odložené kolo 
sme popracovali. Bola 
to pre nás akoby re-
prezentačná prestáv-
ka, hoci dva týždne 
boli tvrdé, no pre mňa 
super. Vrá  l som sa do 

zápasového rytmu a ako obranca 
som rád, že sme neinkasovali,“ ne-
tajil spokojnosť. 

Stopercentný výkon defenzívy FK 
Železiarne Podbrezová nepokazil 
ani moment z úvodných sekúnd. 
Rehák zle rozohral, no súper tento 
lapsus nevyužil. „Bola to nešťastná 
zhoda okolnos  . Ivan zle vyhodno-
 l situáciu, ale, chvalabohu, súpera 

sme na koňa neposadili a celý zápas 
sme mali defenzívu pod kontrolou. 
Nepripus  li sme žiadne závary, tak-
že som rád, že obrana nášho muž-
stva bola taká pevná,“ pokračoval. 

Spartak je srdcovka
Železiari sa už pripravujú na ďal-

šieho súpera. Počas víkendu cestu-
jú do ďalekého Bardejova, no sku-
točný futbalový sviatok príde o pár 
dní na to. Do Zelpo arény prices-
tuje v rámci štvrtého kola Slovna   
Cupu trnavský Spartak, a to je pre 
každý  m veľká výzva. Pla   to aj o 
zverencoch Romana Skuhravého. 
Duel bude špeciálny i pre Godála, 
ktorý v Trnave pôsobil niekoľko 
sezón. Preto ho žreb veľmi pote-
šil. „Mali sme  movú  povačku. 
Ja som trafi l Spartak, ktorý som aj 
chcel. Chlapcov v Podbrezovej rád 
privítam a aj fanúšikov. Trnava je 
moja srdcovka a môj domov. Veľmi 
sa teším na tento zápas,“ nechal sa 
počuť. A čo môže pla  ť na favori-
ta zápasu z malého Ríma? „Trnava 
to určite na našom trávniku nebu-
de mať ľahké. Budeme sa snažiť 
urobiť všetko pre úspech. Verím, 
že nám pomôžu aj fanúšikovia, ak 
prídu vo väčšom počte,“ dodal na 
záver. 

My len pripomíname, že poháro-
vé stretnu  e so Spartakom Trnava 
je na programe v utorok, 26. ok-
tóbra, o 17. hodine v Zelpo aréne. 
Všetkých fanúšikov pozývame!

Rot-Weiss Zerbst – ŠK Železiarne Podbrezová 7:1 (3841:3754; 16,5:7,5)
ŠK Železiarne Podbrezová: Bína 652, Kuna 659, Vadovič 635 (bod), Pa-
šiak 614, Veselý 577 a Nemček 617.

KK Neumarkt Imperial Life – ŠK Železiarne 
Podbrezová 2:6 (3653:3700; 9:15)

ŠK Železiarne Podbrezová: Kuna 589, Bína 651 (bod), Vadovič 613 (bod), 
Pašiak 589 (bod), Veselý 658 (bod) a Nemček 600 (bod).

Peter Medveď

Športový klub Železiarne Podbre-
zová, v spolupráci s obcou Pod-
brezová a Slovenským zväzom 
cyklis  ky, zorganizoval pod náz-
vom Grand Prix Podbrezová dru-
hé kolo pretekov Slovenského po-
hára v cyklokrose. Poduja  e bolo 
zaradené pre UCI kategórie do ka-
lendára UCI C2. Dňa 10. októbra 
sa na štart postavili pretekári zo 
Slovenska, Česka, Poľska, Maďar-
ska, Belgicka a Francúzska. O UCI 
body sa bojovalo v kategóriách 
muži, ženy a juniori. 

V hlavnej kategórii mužov si na 
tra   najlepšie počínali belgickí pre-

tekári, keď zvíťazil Lander Loockx 
a druhý skončil jeho krajan Witse 
Meeussen. Tre  e miesto obsadil 
poľský pretekár Marek Konwa. 
Zo žien bola v Pod-
brezovej najlepšia 
Češka Kristýna Ze-
manová, druhá bola 
Belgičanka Marthe 
Truyenová a tre  a jej 
krajanka Joyce Van-
derbekenová. Me-
dzi juniormi si body 
rozdelili dvaja českí 
cyklis   a domáci pretekár. Víťazom 
sa stal Václav Ježek, druhý bol náš 
Ma  hias Schwarzbacher a tre   fi -
nišoval Ondřej Novotný.

V ďalších kategóriách sa bojova-
lo o body do Slovenského pohára. 
V kategórii mladších žiakov zvíťazil 
Jakub Záchenský z klubu CYS Aka-

démia Petra Sagana. 
Najlepší domáci jazdec 
Jakub Pančík obsadil 
11. miesto. Prvá zo žia-
čok prišla do cieľa Lu-
cia Hudoková z CK EPIC 
Dohňany. V kategórii 
starších žiakov zvíťazil 
Michal Šichta z klubu 
Cyklis  cká Tour. 

Prvá kadetka v cieli bola Viktória 
Chladoňová, ktorej klubová prí-
slušnosť je Climberg Sport Team. Z 
kadetov bol najrýchlejší maďarský 

cyklista Szombor Takacs – Superior 
MTB Team. V tejto kategórii štar-
tovali aj viacerí naši cyklis  . Naj-
viac sa darilo Samuelovi Fedorovi, 
ktorý obsadil štvrté miesto. Jerguš 
Medveď bol siedmy, Matej Švarc 
jedenásty, Juraj Šalko dvadsiaty 
druhý a Ondrej Hrico dvadsiaty 
tre  . 

Vo veteránskych kategóriách 
zvíťazili: Milan Barényi – TREK KCK 
Oslany (Masters A), Róbert Glajza 
– CK CykloGlajza Banská Bystrica 
(Masters B), Milan Jánošík – Klub 
nadšencov amatérskej cyklis  ky 
(Masters C) a Petronela Bystriča-
nová – ŠKC Liptovská Lúžna (ženy 
Masters).

Striebro pre nášho cyklistu v domácom prostredí


