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Predstavujeme vám

Od prvého júla tohto roka majú 
Železiarne Podbrezová a.s. no-
vého technického riaditeľa. Do 
funkcie bol menovaný Ing. Mar-
tin Domovec. Ten v rozhovore 
hodnotí prvé mesiace svojho 
pôsobenia, ale hovorí aj o ceste 
z vysokej školy až do našej spo-
ločnosti a prezradil tiež niečo zo 
svojho súkromia.

čítajte na strane 2

čítajte na strane 2

Chránime, ošetrujeme 
a pripravujeme na zimu

Stromy sa odeli do pestrofa-
rebného šatu. Lístie postupne 
opadáva, dni sú čoraz kratšie 
a vzduch chladnejší. Jeseň je v 
plnom prúde. Tá tohtoročná je 
nádherná, s množstvom príjem-
ných slnečných lúčov. Príroda 
nám dosýta ponúka svoju krásu 
a my ju môžeme s úžasom vy-
chutnávať.

Urobíme všetko, aby v regióne ostala 
zachovaná zdravotná i súdna dostupnosť

Ilustračné foto: NsP Brezno

Železiarne Podbrezová

Železiarne Podbrezová

Cestu asfaltovali 
v nočných hodinách

Záverečná časť rekonštrukcie 
cesty I/66 v katastri obce Pod-
brezová nad starým závodom 
v týchto dňoch finišuje. Počas 
posledných týždňov potrápili 
vodičov na tomto úseku koló-
ny a často niekoľkominútové 
zdržania. Najväčšie vznikali na 
začiatku a na konci víkendu. V 
súčasnosti sa situácia zlepšila. 

čítajte na strane 2

Železiarne Podbrezová a ich 
cesta k výrobe zelenej ocele

V decembri 2015 svetoví líd-
ri, v rámci Parížskej dohody o 
zmene klímy, sformulovali am-
biciózne ciele v boji proti glo-
bálnemu otepľovaniu. Parížsku 
dohodu ratifikovali všetky člen-
ské štáty Európskej únie (EÚ), 
vrátane Slovenska.

čítajte na strane 3

Podmienky na praktické 
vyučovanie sa zlepšujú

Projekt „Modernizácia vyba-
venia praktického vyučovania, 
ako nástroj na zvýšenie počtu 
žiakov na SSOŠH ŽP“, ktorý sa 
v Súkromnej spojenej škole Že-
leziarne Podbrezová realizuje, 
prešiel do tretej predposlednej 
etapy. 

čítajte na strane 4

Železiarne Podbrezová

Naši biatlonisti skončili 
na popredných miestach 

Aj tento rok sa uskutočnil Slo-
venský pohár v letnom biatlo-
ne, v ktorom mali zastúpenie i 
podbrezovskí biatlonisti. V júni 
až októbri zbierali naši preteká-
ri body do celkového rebríčka 
letnej sezóny.

čítajte na strane 8ŠK ŽP

Spartak bol zrelý na 
knokaut, víťazná séria 

v lige pokračuje

Futbalisti FK Železiarne Podbre-
zová prežívajú vydarené obdo-
bie. V lige zvíťazili už v šiestich 
zápasoch v rade. 

čítajte na strane 8FK ŽP

Železiarne Podbrezová

SSŠ ŽP

Vážení spolupracovníci, 
v tomto období bojujem, spolu 

s vedením našej spoločnosti, s ve-
ternými mlynmi. V médiách určite 
sledujete diskusie okolo nemocníc 
v Slovenskej republike. Kompe-
tentní riešia, ktoré z 
nich by mali ostať ne-
mocnicami a ktoré iba 
doliečovacími zaria-
deniami. Celá filozo-
fia Ministerstva zdra-
votníctva Slovenskej 
republiky je k riešeniu 
problematiky nasta-
vená veľmi zle. Na 
jednej strane máme 
veľké nemocnice, do 
rekonštrukcie ktorých 
sme za posledné roky 
investovali minimum peňazí. Po-
tom máme menšie, ako je aj naša 
v Brezne. Tie získali finančné pros-
triedky z eurofondov. Vďaka tomu 
bolo možné realizovať rekonštruk-
cie a modernizáciu zariadení. Všet-
ci, ktorí ste v poslednom období 
navštívili nemocnicu v Brezne ste 
si mohli všimnúť, ako zásadne sa 
zmenila. Za posledných dvadsať ro-
kov sa stala zdravotníckym zariade-
ním, ktoré je veľmi dobre prístrojo-
vo vybavené. Má zmodernizovaný 
urgentný príjem, operačné sály, 
oddelenia a pacientom slúžia nové 
prístroje. Ešte v tomto roku pri-
budne magnetická rezonancia. Ne-
mocnica s poliklinikou v Brezne je 
neziskovou organizáciou a Železiar-

ne Podbrezová v nej majú svoj ka-
pitálový vstup. Funguje s kladným 
hospodárskym výsledkom a má 
zabezpečené limity v zdravotných 
poisťovniach. Taktiež disponuje 
dostatkom lekárov a aj stredného 

personálu. V minu-
losti som bol ako člen 
Správnej rady pri tom, 
keď v dvoch etapách 
došlo k navýšeniu 
odmien pre lekárov i 
zdravotnícky personál. 

Pred troma me-
siacmi navštívili našu 
nemocnicu Eduard 
Heger, predseda vlády 
Slovenskej republiky a 
Vladimír Lengvarský, 
minister zdravotníc-

tva. Na margo jej fungovania sa 
vyjadrili pochvalne. Som presved-
čený, že nemocnica zostane regi-
onálnou tak, ako má byť a nebude 
z nej žiadne doliečovacie zariade-
nie a ani nič podobné. 

Vážení spolupracovníci, 
podobný problém sa týka aj 

súdnej mapy. Ministerstvo spra-
vodlivosti Slovenskej republiky roz-
hodlo, že zruší mnoho okresných 
súdov. V zozname je aj Okresný 
súd Brezno. Jeho koniec a prípadný 
presun do Banskej Bystrice by zna-
menal sťaženie prístupu k spravod-
livosti a súdnej moci pre všetkých 
obyvateľov Horehronia. Mnohí by 
museli dochádzať aj sto kilometrov. 

Som presvedčený, že k zlepšeniu 
situácie vo vymožiteľnosti práva by 
nedošlo. Musím skonštatovať, že 
veľmi aktívne bojujem za udržanie 
súdu nielen ja, ale aj jeho predseda 
so svojimi pracovníkmi, dotknuté 
osoby či primátor mesta. V posled-
ných dňoch sme uskutočnili dve 
stretnutia s ministerkou spravodli-
vosti. Bolo jej deklarované využitie 
všetkých sudcov. Pripomínam, že v 
Brezne dochádza k vysporiadaniu 
sporov oveľa rýchlejšie ako v Ban-
skej Bystrici. Akékoľvek presuny 
by kvalitu súdnej moci nezlepšili. 
Naopak. V Brezne dobre funguje 
spolupráca medzi prokurátormi, 
sudcami a políciou. Jednotlivé prí-

pady, ktoré prichádzajú na súd, sú 
riešené operatívne a veľmi rýchlo. 
A je jedno, či ide o trestné alebo 
rodinné právo. Verím, že breznian-
sky súd bude aj naďalej fungovať. 

Vážení spolupracovníci, 
verte, že mi osobne záleží na 

tom, aby sme na Horehroní mali 
zachovanú dostupnosť služieb. Aj 
s vedením našej spoločnosti urobí-
me maximum, aby sme breznian-
skej nemocnici pomohli zachovať 
súčasný štatút a naďalej ju moder-
nizovali. Verím, že sa podarí nasta-
viť aj správny systém fungovania 
súdnej moci. Ubezpečujem vás, že 
pre to urobíme všetko.

Odovzdávanie nových sanitiek.                                                                                   Foto: NsP Brezno

Nemocnica zakúpila nové sanitky

Nemocnica s poliklinikou Brezno, 
n.o. (NsP), pokračuje v skvalitňo-
vaní služieb a zvyšovaní úrovne 
zdravotnej starostlivosti. Chce byť 
bližšie k pacientom a vytvárať im 
čo najlepšie prostredie. Aby sa tak 
mohlo udiať, je potrebné nielen 
modernizovať a nakupovať nové 
prístroje, ale zabezpečiť aj rých-
losť poskytnutia urgentnej prvej 
pomoci. 

Keď ide o ľudský život, rozhodujú 
sekundy. Na jednej strane je človek, 
ktorý potrebuje okamžitú pomoc, 
na strane druhej záchranári. Tí sa 
snažia k pacientovi dostať čo naj-
rýchlejšie. 

Vedenie nemocnice sa preto roz-
hodlo pre nákup dvoch sanitných 
vozidiel. Majú zvýšiť rýchlosť ne-
odkladnej prvej pomoci a zlepšiť 

prístupnosť mobilnej záchrannej 
jednotky. Slávnostné odovzdávanie 
vozidiel sa uskutočnilo začiatkom 
októbra v areáli NsP. Sanitky budú 
slúžiť staniciam Záchrannej zdravot-
nej služby (ZZS) Bystrá a Muránska 
Huta. Vozidlá sú moderné a majú 
bohatú výbavu. Prevzali ich Bc. 
Michal Záturecký za stanicu Bystrá 
a Bc. Radovan Hajdúk za ZZS Mu-
ránska Huta z rúk riaditeľa nemoc-
nice Ing. Jaroslava Mačejovského. 
Prítomní boli aj JUDr. Karol Vojtko, 
zástupca riaditeľa a MUDr. Martin 
Dobrík, primár záchrannej zdravot-
nej služby. 

„Vybrali sme špecifické vozidlá 
s karosériou kompaktných tvarov, 
pohonom 4x4 a zvýšeným podvoz-
kom prispôsobeným na nespevne-
né cesty. Záchranári sa s touto tech-
nikou dostanú bližšie k pacientovi 
aj v horskom prostredí a v úzkych 
dedinských uličkách. Samozrejmos-

ťou je vybavenie vozidiel zabudova-
nými dezinfekčnými zariadeniami 
schopnými čistiť priestor ambulan-
cie aj počas jazdy s pacientom. Obe 
vozidlá boli zakúpené z vlastných 
prostriedkov nemocnice ako sú-
časť obnovy vozového parku ZZS,“ 
informoval Bc. Tomáš Mydlo, MBA, 
hlavný zdravotnícky záchranár na 
oficiálnom webe breznianskej ne-
mocnice.

Chcú byť lídrom
NsP prevádzkuje v súčasnosti šesť 

staníc záchrannej zdravotnej služby 
– Rýchla lekárska pomoc Brezno, 
Rýchla záchranná pomoc (RZP) typu 
„S“ Brezno, RZP Muránska Huta, 
Pohorelská Maša, Bystrá a Brusno. 
Každá stanica má štyri posádky. Cel-
kovo pracuje v ZZS 75 zamestnan-
cov, vrátane lekárov. Nemocnica má 
aj dopravnú zdravotnú službu v NsP 
Brezno, kde je ešte šesť sanitných 
vozidiel. Tu pracuje ďalších pätnásť 
ľudí.

„Nie je tajomstvom, že máme 
ambíciu rásť a patriť medzi lídrov 
v kvalite poskytovanej urgentnej 
zdravotnej starostlivosti na Sloven-
sku,“ pokračoval T. Mydlo, pričom 
dodal, že snahou nemocnice bude 
nákup ďalších šiestich vozidiel z 
fondov Európskej únie. Lebo len 
rýchlym zásahom dokáže posádka 
zachraňovať ľudské životy a byť na 
mieste nešťastia čo najrýchlejšie. 

„Kvalitu fungovania záchrannej 
zdravotnej služby sme postavili na 
štyri základné piliere, ktoré by mali 
pacientovi priniesť výrazné zlepše-
nie komfortu a kvality poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti. Prvým z 
nich je kvalitný, vzdelaný zdravot-
nícky záchranár, a preto počas celé-
ho roka prebieha vzdelávanie našich 
záchranárov nielen formou pred-
nášok, ale aj praktických cvičení a 
overovaní ich vedomostí. Druhým 
je materiálno-technické vybavenie, 
ako sú nové sanitné vozidlá, zdra-
votnícke vybavenie či investície do 
staníc záchrannej zdravotnej služby. 
Tretím pilierom je bezpečnosť zá-
chranárov, kde investujeme do och-
rany zdravia pri práci, dezinfekcie a 
dekontaminácie sanitných vozidiel 
a súvisiacich zariadení. Štvrtým je 
finančné ohodnotenie záchraná-
rov a je naším cieľom adekvátne 
ohodnotenie každého vzdelaného a 
zručného člena posádky ZZS,“ dodal 
Mydlo pre mestský web. 

Nemocnica v Brezne tak doka-
zuje, že aj v čase silnejúcich debát 
na jej zrušenie je jej postavenie v 
regióne Horehronia veľmi dôležité. 
Zrušením tohto zdravotníckeho za-
riadenia by utrpeli predovšetkým 
ľudia, pacienti nemocnice, ktorí by 
lekársku pomoc museli hľadať v 
okolitých mestách. A proti tomuto 
návrhu tvrdo bojuje aj vedenie Že-
leziarní Podbrezová.

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.
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záverečná časť rekonštrukcie ces-
ty I/66 v katastri obce Podbrezo-
vá nad starým závodom v týchto 
dňoch finišuje. Počas posledných 
týždňov potrápili vodičov na tom-
to úseku kolóny a často niekoľko-
minútové zdržania. 

Najväčšie vznikali na začiatku 
a na konci víkendu. V súčasnosti 
sa situácia zlepšila. V uplynulých 
dňoch úsek asfaltovali. „Asfalto-
vanie sa uskutočnilo v nočných 
hodinách, aby bola doprava čo 
najmenej obmedzená. Najskôr 
realizátor položil spodnú vrstvu 
asfaltu po celej dĺžke. Následne 
bude položená aj druhá, ale všetko 
závisí od počasia,“ informoval Ing. 
Peter Krajan, vedúci prevádzkarne 
doprava. Kompletné práce by mali 
byť dokončené najneskôr do 15. 

Cestu asfaltovali 
v nočných hodinách

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Vodiči sa dočkali nového asfaltového povrchu. Foto: I. Kardhordová

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Pracovníci spoločnosti 2 PK, s.r.o. pri odpratávaní lístia objektívom I. Kardhordovej

Chránime, ošetrujeme a 
pripravujeme na zimu

Stromy sa odeli do pestrofareb-
ného šatu. Lístie postupne opadá-
va, dni sú čoraz kratšie a vzduch 
chladnejší. Jeseň je v plnom prú-
de. Tá tohtoročná je nádherná, s 
množstvom príjemných slnečných 
lúčov. Príroda nám dosýta ponú-
ka svoju krásu a my ju môžeme 
s úžasom vychutnávať. Mnohí z 
vás už pozbierali úrodu a záhra-
du zakonzervovali. Na príchod 
zimy sa pripravujeme aj v našich 

železiarňach. Napriek tomu, že sú 
hutníckou fabrikou, môžu sa pýšiť 
veľkými plochami udržiavanej ze-
lene, o ktoré sa stará spoločnosť 
2 PK, s.r.o. 

„Práce s údržbou zelene realizu-
jeme celý rok. S kosbou začíname 
v apríli a počas sezóny ju niekoľko-
krát opakujeme. K tomu, samoz-
rejme, patrí aj hrabanie a odvoz 
trávy. Staráme sa o výsadbu kvetov 
v areáli starého i nového závodu,“ 
povedal Mgr. Peter Klein, konateľ 
spoločnosti 2 PK, s.r.o. 

Pracovníci spoločnosti udržia-

vajú okrem trávnatých plôch aj 
okrasné dreviny, ošetrujú, orezá-
vajú živé ploty, kríky. Ako na jar, aj 
v jeseni si dreviny vyžadujú svoju 
opateru. 

Symbolom jesene sú listy, kto-
rých sa stromy zbavujú pred prí-
chodom chladných dní. Postupne 
dochádza k ich hromadeniu. A 
to zamestnáva pracovníkov 2 PK 
s.r.o. práve v tomto období. Lístie 
pohrabú, vložia do kontajnera a o 
chvíľu majú s tým opäť plné ruky 
práce. A tak to ide dookola, až kým 
úplne neopadne.

novembra a cesta by už po tomto 
termíne mala byť plne prejazdná 
bez obmedzení. 

„Do spomínaného dátumu bude 
dokončený aj chodník popri zá-
vode a následne bude celý úsek 
zrekonštruovanej cesty odovzdaný 
objednávateľovi,“ dodal vedúci do-
pravy.  

V súvislosti s ukončením rekon-
štrukcie cesty budú zrušené aj 
dočasné strážne stanovištia. Tie 
využívali zamestnanci Železiarní 
Podbrezová, dcérskych spoločnos-
tí a iné osoby, ktoré mali povolený 
vjazd do areálu starého závodu, 
aby kolónu vozidiel obišli. Kon-
krétne ide o stanovištia SZ2 a SZ3, 
teda stanovište oproti odbočke z 
hlavnej cesty I/66 na Hornú Leho-
tu (pod kostolom) a tiež stanovište 
v priestoroch bývalej strážnice „na 
Remíze“, na začiatku areálu staré-
ho závodu v smere od Brezna.

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Predstavujeme vám

od prvého júla tohto roka majú 
Železiarne Podbrezová a.s. nové-
ho technického riaditeľa. do fun-
kcie bol menovaný 
Ing. Martin domo-
vec. Ten v rozhovore 
hodnotí prvé mesia-
ce svojho pôsobenia, 
ale hovorí aj o ceste 
z vysokej školy až do 
našej spoločnosti a 
prezradil tiež niečo zo 
svojho súkromia.

Vráťme sa úplne na 
začiatok, keď ste sa 
ako študent rozhodovali, kam po-
vedú vaše kroky. Nakoniec ste vy-
študovali materiálové inžinierstvo 
so špecializáciou na hutnícke tvár-
nenie kovov na Hutníckej fakulte 
Technickej univerzity v Košiciach. 
Prečo ste sa rozhodli pre tento od-
bor?

- Toto rozhodnutie sa vo mne po-
stupne vyvíjalo a formovalo počas 
štúdia nižších ročníkov na vysokej 
škole. Keďže môj otec sa celý svoj 
profesijný život venoval výrobe 
ocele, najskôr som si myslel, že sa 
moje štúdium bude uberať týmto 
smerom. Ale tým, ako som spoz-
nával jednotlivé katedry na fakulte 
a ich študijný program, najviac ma 
zaujala špecializácia Katedry tvár-
nenia kovov. Bolo to z viacerých 
dôvodov. Najdôležitejšie asi bolo, 
že na výrobu finálneho kovového 
výrobku po tvárnení za tepla, prí-

„Technický a výrobný úsek sú navzájom úzko previazané“
padne za studena, je nutné pocho-
piť všetky súvisiace procesy. Tie, 
ktoré tvárneniu kovu predchádza-
jú, aj tie, ktoré po ňom nasledu-
jú. Oslovila ma teda komplexnosť 
tohto zamerania. K môjmu roz-

hodnutiu prispelo aj 
personálne zloženie 
pedagógov na vtedaj-
šej katedre.   

Kde ste pracovali po 
skončení vysokoškol-
ského štúdia?

- Do prvého zamest-
nania som nastúpil už 
počas štúdia posled-
ného semestra na uni-
verzite. Pracoval som 

ako technik pre zahraničnú spo-
ločnosť v oblasti žiaruvzdorných 
materiálov pre oceliarne. Hoci 
toto zameranie bolo odlišné od 
toho, ktoré som vyštudoval, vďa-
ka poznaniu súvislostí pri výrobe 
a spracovaní kovov nebol pre mňa 
problém zabezpečovať a vyhodno-
covať aplikácie žiaruvzdorných ma-
teriálov pre rôzne oceliarne na Slo-
vensku aj v okolitých štátoch. Po 
troch rokoch na tejto pozícii som 
sa rozhodol pre zmenu. Nastúpil 
som na investičné oddelenie v ce-
mentárni v Turni nad Bodvou. Po 
pár mesiacoch som dostal ponuku 
zo Železiarní Podbrezová nastúpiť 
do dcérskej spoločnosti ŽP Prako. 
Spočiatku som sa venoval výrobe 
a investíciám, ale po personálnych 
zmenách v tejto spoločnosti som 
začal pôsobiť ako obchodný riadi-
teľ.

získané skúsenosti ste sa teda 
rozhodli uplatniť v našich žele-
ziarňach. Čo vás k tejto zmene 
viedlo a akými pozíciami ste pre-
šli? 

- Začiatok krízy v strojárskom 
a hutníckom odvetví priemyslu 
v roku 2008 a jej vyvrcholenie v 
roku 2009 postihlo našu vtedajšiu 
spoločnosť ŽP Prako o to bolest-
nejšie, že sa práve nachádzala v 
období reštruktu-
ralizácie. Mali sme 
naštartované pro-
jekty pre automo-
bilový priemysel 
a dodávateľov pre 
železnice. Kríza sa 
však postarala o 
to, že dodávky v 
oboch segmentoch 
klesli na minimum. 
Po rozhodnutí o za-
stavení výroby v ŽP 
Prako som dostal 
ponuku od Žele-
ziarní Podbrezová na pozíciu ve-
dúceho dispečerského oddelenia 
a od roku 2012 som pôsobil ako 
asistent výrobného riaditeľa.

V súčasnosti ste technickým ria-
diteľom, pričom v minulosti ste 
pôsobili najmä vo výrobnej sfére. 
Ako by ste opísali túto zmenu, v 
čom vidíte hlavný rozdiel a čo je 
pre vás nové, možno prekvapu-
júce?

- Technický a výrobný úsek sú 
navzájom úzko previazané. Všetci 
pracujeme s tými istými výrob-
nými agregátmi. Kým výroba za-

bezpečuje obsluhu, nastavenie a 
kapacitné využívanie zariadení, 
technický úsek ich nákup, pravi-
delný servis a modernizáciu. Roz-
diel je v tom, že výroba sa pozerá 
na výrobné agregáty z pohľadu 
kvality vyrobeného produktu, 
technici sa zameriavajú na jed-
notlivé komponenty zariadení, 
princíp ich fungovania a stav po-
čas prevádzkovania. Jednoducho, 

technik musí ísť pri 
každom zariadení 
do detailu, pocho-
piť ako funguje, 
poznať jeho limity, 
zamerať sa na sla-
bé miesta a pokú-
siť sa ich zlepšovať. 
Samozrejme, platí 
to na všetky tech-
nologické agregá-
ty, nielen tie vo 
výrobe. 

Vo funkcii riadi-
teľa ste už štyri mesiace. Ak sa 
za nimi ohliadnete späť, čo vám 
najviac rezonuje v pamäti? Ktoré 
úlohy, výzvy a povinnosti ste mu-
seli vyriešiť?

- Je to jednoznačne bezprece-
dentná situácia na trhu s ener-
getickými komoditami. Cenové 
úrovne, na ktoré sa dostala elek-
trická energia, zemný plyn, uhlie, 
ale aj povolenky oxidu uhličitého 
(CO2), sú úplne mimo racionál-
ne zdôvodniteľných hladín. Za 
účelom zabezpečenia čo možno 
najlepších podmienok pri do-
dávkach elektrickej energie, sme 

zrealizovali tender na dodávku 
elektriny do ŽP a.s. V súčasnosti 
sme vo finálnom štádiu rokovaní 
s vybraným dodávateľom. Výsled-
kom bude podstatne flexibilnejší 
nákup, ale aj odpredaj elektrickej 
energie v prípade jej prebytku a z 
toho vyplývajúce nemalé finančné 
úspory.

Čo je v súčasnosti prioritou a aké 
sú vaše plány do budúcnosti?

- Blíži sa koniec roka a v tech-
nickom úseku sumarizujeme in-
vestičné akcie a požiadavky na 
generálne opravy, ktoré budeme 
realizovať v budúcom roku. V 
princípe ale pôjdeme aj naďalej 
cestou automatizácie výrobných a 
technologických agregátov. 

Musíme sa zamerať aj na ener-
getickú efektívnosť zariadení a 
realizovať ich modernizáciu s 
cieľom ďalšej úspory elektrickej 
energie, zemného plynu a zní-
ženia emisií CO2. Budeme tiež 
hľadať spôsoby zefektívnenia jed-
notlivých procesov v rámci tech-
nického úseku. 

Prezradíte nám niečo zo svojho 
súkromia? Aké sú vaše záľuby a 
čo robíte vo voľnom čase?

- Vo voľnom čase sa venujem 
predovšetkým svojej rodine a 
snažím sa aj pravidelne športo-
vať. Mám rád prírodu, chodím na 
turistiku, pri ktorej dokonale zre-
laxujem. Zo športu v lete preferu-
jem inline korčuľovanie a v zime 
sa rád prebehnem po kopcoch na 
bežkách.

            Technik musí 
ísť pri každom 

zariadení do 
detailu, pochopiť 

ako funguje, 
poznať jeho limity, 

zamerať sa na slabé 
miesta a pokúsiť 
sa ich zlepšovať.
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V decembri 2015 svetoví lídri, v 
rámci Parížskej dohody o zmene 
klímy, sformulovali ambicióz-
ne ciele v boji proti globálnemu 
otepľovaniu. Parížsku dohodu 
ratifikovali všetky členské štáty 
európskej únie (eÚ), vrátane Slo-
venska.

V nadväznosti na Parížsku doho-
du schválila v roku 2019 Európska 
rada cieľ, ktorým je dosiahnutie 
klimatickej neutrality do roku 
2050. Cieľ sa stal súčasťou iniciatí-
vy Európskej komi-
sie, tzv. Green Deal. 
V rámci iniciatívy 
zároveň stanovili i 
čiastkový plán, tý-
kajúci sa redukcie 
skleníkových ply-
nov. V porovnaní s 
rokom 1990 by do 
roku 2030 malo ísť 
o pokles vo výške 
55 percent, pričom 
Európsky parlament presadzuje 
redukciu skleníkových plynov až 
na úrovni 60 percent.  

Za najvýznamnejší skleníkový 
plyn prispievajúci ku globálnemu 
otepľovaniu sa považuje oxid uhli-
čitý (CO2), ktorý je dominantným 
v EÚ a aj na Slovensku.

Za viac ako štyri pätiny vznik-
nutých emisií je v EÚ zodpovedná 
energetika. Priemyselná činnosť 
prispieva k celkovým emisiám 
necelými ôsmimi percentami. Na 
Slovensku vyprodukuje priemysel 
približne 22 percent skleníkových 
plynov.

Železiarne Podbrezová a.s. (ŽP) 

Železiarne Podbrezová a ich cesta k výrobe zelenej ocele
sa z pohľadu množstva vypro-
dukovaných emisií skleníkových 
plynov, spomedzi 113 spoločnos-
tí zapojených do obchodovania 
s emisiami, zaradili v roku 2019 
na tridsiate miesto. K celkovému 
množstvu prispeli 0,45 percenta-
mi. 

Aj keď ŽP nie sú najväčším 
producentom emisií CO2 na Slo-
vensku, uvedomujú si dôležitosť 
klimatickej výzvy. Pri jej napĺňaní 
od roku 1990 realizovali niekoľko 
technologických zmien, čím vý-
znamne prispeli k zníženiu svojej 
uhlíkovej stopy.

V súvislosti s oxi-
dom uhličitým rea-
lizovala spoločnosť 
viacero krokov, 
ktorými už v 90. 
rokoch minulého 
storočia prispela k 
redukcii uhlíkovej 
stopy a k zlepšeniu 
kvality životného 
prostredia regiónu 
Horehronia. Za naj-

dôležitejší posun, ktorý významne 
znížil emisie, možno považovať 
výstavbu novej elektrooceliarne 
v rokoch 1990 – 1993. V rámci 
výstavby bola do prevádzky uve-
dená 60-tonová vysokovýkonná 
EOP, ktorá nahradila dve menšie 
elektrické oblúkové pece a tri 
Siemens-Martinské pece. Tie ako 
zdroj paliva využívali ťažký vyku-
rovací olej. Nová elektrooceliareň 
zabezpečila zníženie emisií CO2 o 
viac ako 50 percent.

Od roku 1990 realizovala spo-
ločnosť významné investície, kto-
ré prispeli k zvýšeniu energetickej 
účinnosti výrobných zariadení 

a tým k redukcii emisií CO2. Za 
všetky spomenieme: rekonštruk-
cia karuselovej pece, dvoch sta-
níc pre ohrev medzipaniev ZPO, 
krokovej pece pred SRw (rege-
neračné horáky), modernizácia 
žíhacích pecí, oblúkarne (pece s 
indukčným ohrevom), výstavba 
nového zariadenie plynulého od-
lievania ocele a nového odpráše-
nia EOP s využitím odpadového 
tepla na vykurovanie všetkých 
objektov v priestoroch starého 
závodu, vrátane dodávky teplej 
úžitkovej vody. 

Environmentálna politika ŽP, 
prijatá vedením spoločnosti v roku 
1999, prispela k ochrane ovzdušia 
a významne zlepšila kvalitu život-
ného prostredia. V tejto oblasti, 
ako aj v oblasti energetickej efek-
tívnosti, realizovali ŽP množstvo 
investícií. Napríklad modernizáciu 
energetických zariadení, raciona-
lizáciu tepelného hospodárstva, 
rekonštrukciu a zateplenie so-
ciálno-administratívnych budov 
a výrobných hál, inštaláciu vyso-
koúčinnej kogeneračnej jednot-
ky (výroba elektrickej energie + 
para vyrobená z odpadného tep-
la kogeneračnej jednotky sa v ŽP 
využíva na technologické účely, 
na ohrev teplej úžitkovej vody 
a ohrev vody v systéme horúco-
vodného kúrenia pre vykurova-
nie výrobných hál), modernizácia 
piatich malých vodných elektrár-
ni (ročne vyprodukujú približne 
26 000 megawatthodín elektrickej 
energie, čím prispievajú k naplne-
niu celoeurópskeho, ale aj národ-
ného cieľa, týkajúceho sa zvyšova-
nia podielu využitia obnoviteľných 
zdrojov energie. Zároveň, elektri-

na vyrobená prostredníctvom ma-
lých vodných elektrární prispieva 
k tvorbe „zelenšieho“ energetic-
kého mixu Slovenska). 

Tieto investície boli realizované  
s cieľom znížiť spotrebu zemného 
plynu a tým aj emisií CO2. Zároveň 
sa mal zvýšiť podiel obnoviteľných 
zdrojov energie. 

ŽP realizáciou uvedených inves-
tícií v celkovej sume takmer 69 
miliónov eur dokázali produkciu 
emisií CO2, v porovnaní s rokom 
1990, zredukovať o takmer 52 per-
cent. Týmto krokom sa významne 
priblížili k naplneniu cieľa EÚ. Ešte 
zaujímavejší je však pokles v pre-
počte na tonu vyrobenej ocele, 
ktorý v roku 2019 predstavoval 
58 percent v porovnaní s rokom 
1990. Na základe týchto skutoč-
ností už dnes možno považovať 
našu oceľ za zelenú (GreenSteel).

ŽP majú záujem splniť ciele, kto-
ré vyplývajú zo záväzkov EÚ týka-
júcich sa znižovania emisií CO2 do 
roku 2050. Majú pripravený plán 
investícií, ktorý predpokladá zme-
nu súčasnej technológie výroby 
vodíkovej atmosféry zo zemného 
plynu na technológiu elektrolýzy 
vody; modernizáciu technológie 
výroby ocele a vybudovanie kon-
tinuálnej linky pre výrobu oceľo-

vých bezšvíkových rúr určených 
pre transport vodíka; napĺňanie 
princípov cirkulárnej ekonomiky 
a hierarchie odpadového hospo-
dárstva Slovenskej republiky re-
alizáciou projektov pre spracova-
nie  primárnej trosky z elektrickej 
oblúkovej pece a rafinačnej trosky 
z panvovej pece; znižovanie spo-
treby zemného plynu a fosílnych 
palív cestou zvyšovania účinnosti 
tepelných a výrobných zariadení 
a implementáciou vysokovýkon-
ných zariadení na indukčný ohrev 
oceľového materiálu; implemen-
táciu súčasného trendu automati-
zácie a výmeny údajov „Priemysel 
4.0“ pre efektívnu, kvalitnú a re-
gionálne dlhodobo udržateľnú a  
konkurencieschopnú výrobu oce-
le a oceľových rúr.

Celkové náklady pre realizá-
ciu vyššie uvedených investícií 
by mali dosiahnuť približne 63 
miliónov eur. V najbližšom obdo-
bí očakávame, že pre realizáciu 
týchto  investícií budú na Sloven-
sku príslušnými štátnymi orgánmi 
vytvorené priaznivé podmienky 
pri nastavení pravidiel čerpania 
finančných prostriedkov z Európ-
skych štrukturálnych fondov, Fon-
du spravodlivej transformácie ako 
aj z Plánu obnovy.

           Výstavba 
novej elektro-

oceliarne 
zabezpečila 

zníženie emisií 
CO2 o viac ako 

50 percent.

zdroj: ŽP VVC s.r.o.
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Nové univerzálne frézky typu Bernardo UwF 130 s digitálnym trojosím odmeriavaním.                                         Foto: J. Zákalický

Získavali sme skúsenosti v Třinci
Žiaci, hutníci SSŠ Železiarne Podbrezová

dňa 23. októbra sa skončila naša 
mobilita v Třineckých železiar-
ňach, ktorú sme absolvovali vďa-

ka projektu „získavanie skúsenos-
tí v susednej krajine“.

Obsahovo bola mobilita zamera-
ná na výrobu a spracovanie suro-
vého železa. V oblasti metalurgie sme vďaka praktickej aplikácii te-

oretických vedomostí získali od-
borné kompetencie o výrobných 
postupoch, konkrétne o výrobe 
surového železa, jeho odlievaní a 
následnom spracovaní. Touto mo-
bilitou sme jednoznačne naplnili 
cieľ, ktorý je obsahovo definovaný 
v školskom vzdelávacom programe 
duálneho vzdelávania pre odbor 
hutník operátor. Získali sme prak-
tické odborné kompetencie v da-
nej oblasti metalurgie – výroba a 
spracovanie surového železa.

Mobility Erasmus+ sa zúčastnili 
šiesti žiaci odboru hutník operá-
tor. Pedagogický dozor vykonával 
Ing. Juraj Pôbiš. Veríme, že naša 
účasť na mobilite sa adekvátne 
prejaví na osobnostnom a profe-
sijnom raste. Zlepšovaním svojich 
odborných vedomostí, zručností a 

kompetencií v reálnom pracovnom 
prostredí a získaním skúseností 
z pobytu v inom multikultúrnom 
prostredí, rozvinieme svoje kom-
petencie, vedomosti, informácie a 
technológie. 

Na základe vykonanej mobility 
budeme lepšie nadväzovať vzťahy 

Projekt „Modernizácia vybavenia 
praktického vyučovania, ako ná-
stroj na zvýšenie počtu žiakov na 
SSoŠH ŽP“, ktorý sa v Súkromnej 
spojenej škole Železiarne Podbre-
zová realizuje, prešiel do tretej 
predposlednej etapy. 

Prešiel už určitý čas, ako sme vás 
o prebiehajúcich prácach na pro-
jekte informovali v minulých čís-
lach Podbrezovana. Pripomenie-
me, že v predchádzajúcich častiach 
sme písali o tom, ako sme dobu-
dovali dielne pre elektrotechnikov 
a mechatronikov a vybavili ich po-
trebným zariadením. V súčasnej 
dobe sú už uvedené dielne v pre-
vádzke a naši žiaci ich môžu v plnej 
miere využívať. Pevne verím, že v 
novom prostredí sa cítia príjemne 
a odrazí sa to aj na prístupe k prá-
ci a na ich výchovno-vzdelávacích 
výsledkoch.

Riadiaci orgán, v tomto prípade 
Ministerstvo investícií regionálne-
ho rozvoja a informatizácie Sloven-
skej republiky (ďalej len MIRRI), 
nás v uplynulých dňoch vyzval na 
kontrolu podpornej dokumentá-
cie projektu. Kontrolou na mieste 
MIRRI v Bratislave bolo skonštato-
vané, že nimi požadovaná podpor-
ná dokumentácia je plne v súlade 
so stanovenými podmienkami EÚ. 
Preto patrí poďakovanie všetkým 
zainteresovaným (oddeleniu riade-

Podmienky na praktické vyučovanie sa neustále zlepšujú
Mgr. Jozef zákalický
projektový manažér

nia projek-
tov ŽP, zria-
ďovateľovi 
a vedeniu 
SSŠ ŽP) za 
dobre odve-
denú prácu. 
Ďalšie kontroly nás ešte len čakajú 
a veríme, že tiež dopadnú na vý-
bornú.

Od letných prázdnin, kedy v škole 
prebiehali stavebné práce v diel-
ňach strojového obrábania kovov, 
už ubehli dva mesiace. Dielne sú 
pripravené na to, aby sme ich v sú-
lade s vysúťaženými podmienkami 
doplnili o nové obrábacie stroje. 
Zriaďovateľ Železiarne Podbrezová 
a.s. vynaložil nemalé finančné pros-
triedky na opravu podlahy, vybudo-
vanie nových elektrických prípojok 
k strojom, vybudovaním  priečok 
na to, aby pracoviská spĺňali všetky 
potrebné podmienky na bezpečnú 
prácu. V súčasnej dobe sa k jednot-
livým vykonaným prácam vyjadruje 
aj technická inšpekcia a bezpečnosť 
práce. Týmto sa chceme poďakovať 
všetkým zamestnancom železiarní, 

s inými, kooperovať, riešiť prob-
lémové situácie a budeme vedieť 
samostatne konať.

Ďakujeme vedeniu Třineckých 
železiarní a SOŠ Třineckých žele-
ziarní za ústretovosť pri napĺňaní 
obsahovej štruktúry tejto mobili-
ty.Naši žiaci počas exkurzie v elektrooceliarni.  Foto: J. Pôbiš

V priestoroch odborného výcviku. Foto: J. Pôbiš

Oboznamovanie sa s ovládaním a funkciami nového obrábacieho stroja. Na fotografii J. Zákalického žiaci prvého ročníka profesie obrábač 
kovov spolu s majstrami odborného výcviku Ing. J. Gajdošom a Mgr. V. Veverkom

ktorí akýmkoľvek spôsobom prilo-
žili ruku k spoločnému dielu.

Tretia etapa projektu bude tr-
vať až do roku 2022. V mesiaci ja-
nuár majú byť dodané posledné 
dva kusy univerzálnych sústruhov 
od slovenského výrobcu, čo nás 
nesmierne teší. Podarilo sa nám 
získať kvalitné obrábacie stroje od 

slovenského výrobcu, ktorý má dl-
horočnú tradíciu a dokáže zabezpe-
čiť rýchly a kvalitný servis. V dneš-
nej dobe, keď je na trhu pomerne 
veľa lacných čínskych strojov, to 
považujeme za veľký úspech. V sú-
časnosti už máme namontované aj 
tri nové frézky s digitálnym nasta-
vovaním, odčítavaním a príslušen-
stvom. Tešíme sa, nakoľko doteraz 
sme takto vybavené obrábacie 
stroje nemali.

V novembri nám majú prísť ešte 
dva nové CNC stroje, sústruh typu 
EMCO Concept Turn 260 TCM a 
frézka EMCO Concept Mill 260 od 
toho istého výrobcu z Rakúska. 
Tieto stroje nahradia doteraz nami 
používané malé CNC stroje typu 
EMCO MILL 55. Výhodou tohto 
typu zariadenia bude, že sa budú 
môcť vyrábať aj rozmerovo väčšie 
kusy výrobkov než na pôvodných 
strojoch. Preto sa žiaci, odborní 
učitelia a majstri odbornej výchovy 
budú musieť oboznámiť s novým 
programovacím jazykom, prejsť 
školeniami a naučiť sa na nich pra-
covať. Čaká nás preto veľká výzva. 
Verím, že v programovaní týchto 
zariadení sa zaradíme na slovenskú 
špičku technických škôl, kde sme v 
minulosti na súťažiach vždy obsa-
dzovali popredné miesta.

V poslednej fáze projektu nám 
bude dodané aj zariadenie na vý-
uku mechatroniky „Mobilný pra-
covný stôl“ od firmy Festo. Bude 

slúžiť na výuku mechatroniky s 
elektro-magnetickými snímačmi, 
elektro-pneumatikou, hydraulikou 
a príslušnými spájacími komponen-
tami. Jeho doplnením získame už 
v poradí tretí mobilný panel, kto-
rým sa doplní systém o nové mož-
nosti v zapojení pneumatických a 
hydraulických obvodov a umožní 
väčšiemu počtu žiakov vykonávať 
praktické cvičenia na hodinách me-
chatroniky.

Rekonštrukciou priestorov stro-
jového obrábania kovov sa zlepšili 
podmienky praktického vyučova-
nia, čím zabezpečíme vyššiu kvali-
tu práce a energetickú úspornosť. 
Modernizácia materiálno-technic-
kého vybavenia pracovísk prak-
tického a odborného vyučovania 
bude v súlade s potrebami nášho 
zriaďovateľa a zamestnávateľa, čím 
sa zabezpečí lepšie prepojenie in-
ternej a externej praxe žiakov školy. 
Realizácia projektu prispieva aj ku 
kvalitnejšej a adekvátnejšej príp-
rave kvalifikovanej pracovnej sily, s 
lepšími vedomosťami a zručnosťa-
mi našich žiakov.  Škola bude môcť 
poskytovať nové služby v rámci ce-
loživotného vzdelávania pre uchá-
dzačov o zamestnanie, ako aj za-
mestnancov, a to aj v rámci Centra 
odborného vzdelávania a prípravy 
pre technické profesie. 

O realizácii poslednej etapy pro-
jektu vás budeme následne infor-
movať.



PODBREZOVAN
DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

www.PodBrezoVAN.SK strana    |  číslo  22/20215

V predošlých číslach Podbrezova-
na nás zaujímal názor zamestnan-
cov Železiarní Podbrezová a.s. na 
aktuálne pracovné podmienky. 
Preto sme uverejnili prieskum 
spokojnosti. Ďakujeme všetkým 
respondentom, ktorí sa zapojili a 
vyjadrili svoj názor a postrehy. 

Z výsledkov prieskumu vyplýva, 
že zamestnanci sú najspokojnej-
ší s istotou stáleho zamestnania. 
Následne s bezpečnosťou na pra-
covisku, medziľudskými vzťahmi, 
možnosťou zvyšovania kvalifikácie, 
materiálnym a technickým vyba-
vením pracoviska. Na posledných 
miestach sa umiestnili ponúkané 
sociálne benefity a možnosť pra-
covného postupu. Zamestnanci 
sú najmenej spokojní so mzdovým 
ohodnotením práce.

V prieskume sme sa zaujímali 
aj o kladenie dôležitosti rôznym 
sociálnym benefitom, ktoré Prog-
ram Predstavenstva Železiarní 
Podbrezová a.s. poskytuje. Za naj-
dôležitejší považujú zamestnanci 
vyššie odchodné do dôchodku a 
vyplatenie ďalších miezd zamest-
nancom (dovolenkovú a vianoč-
nú mzdu). Na ďalších miestach sa 
umiestnili vyššie odstupné, mož-
nosť doplnkového dôchodkového 
sporenia, odmeny pri významných 
pracovných a životných jubileách, 
zdravotná starostlivosť o zamest-
nancov (rehabilitačné pobyty a 
procedúry, wellness a pod.), kvali-
ta stravovania a poskytovanie výži-

Vyhodnotenie prieskumu
spokojnosti zamestnancov

Mgr. Katarína Michalcová
odbor personalistiky a miezd

vových doplnkov, odmeny darcom 
krvi a poskytovanie zliav na rôz-
nom poistení. Medzi najmenej dô-
ležité benefity zamestnanci uviedli 
ponuku letných táborov pre deti 
zamestnancov, možnosť návštevy 
ponúkaných kultúrnych podujatí, 
čerpanie pohonných hmôt na za-
mestnaneckú palivovú kartu a na 
poslednom mieste sa umiestnila 
možnosť návštevy športových po-
dujatí.

V neposlednom rade mali za-
mestnanci navrhnúť ďalšie benefi-
ty, ktoré by v Železiarňach Podbre-
zová a.s. uvítali. Najčastejšie sa v 
návrhoch vyskytovali návrhy vzťa-
hujúce sa k zdravotnej starostlivos-
ti o pracovníkov (rekondičné poby-
ty, viac procedúr na rehabilitácii, 

zvýhodnená cena pre wellness a 
ubytovanie v Stupke) a k športo-
vým podujatiam (športové súťaže 
alebo dni pre zamestnancov ŽP 
a.s. a dcérske spoločnosti, špor-
tové súťaže medzi prevádzkami). 
Ako ďalšie návrhy uviedli lepšiu 
stravu a nápoje k jedlu, vstup do 
areálu ŽP a.s. cyklistom, príspevok 
na cestovné hromadnou dopravou 
alebo jej preplácanie, exkurzie pre 
zamestnancov na iné prevádzky a 
flexibilný pracovný čas.

Za všetky zaslané odpovede, 
prejavené názory i nové návrhy na 
ďalšie benefity vám ďakujeme a 
ako sme sľúbili, jedného z vás sme 
odmenili. Vyžrebovali sme Elenu 
Milerovú z prevádzkarne doprava, 
ktorá sa už teší z vecnej ceny.

Mgr. Katarína Michalcová (vpravo) odovzdáva cenu výherkyni.  Foto: I. Kardhordová

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

AlzaBox bol inštalovaný na autobusovom nástupišti v novom závode.  Foto: M. Sladký

dňa 13. októbra 2021 bol v našej 
spoločnosti inštalovaný AlzaBox. 
Nájsť ho môžete na autobusovom 
nástupišti v novom závode, kde bol 
pripojený na elektrickú energiu. 

Alza je najväčší obchod s počítač-
mi a elektronikou. V dnešnej dobe, 
kedy sme zvyknutí nakupovať v on-
line prostredí, je čoraz viac časté, 
že tovar si objednáme, zaplatíme a 
následne čakáme na jeho doruče-
nie. A práve AlzaBox je schránka na 
vyzdvihnutie tovaru.
Viac informácií nám poskytol Bc. 
Andrej Mikula, projektový mana-
žér spoločnosti Alza.

Ako funguje AlzaBox?
- Celý proces je úplne jednodu-

chý a rýchly. Vyberiete si tovar na 
Alza.sk a vložíte objednávku do 
košíka. Potom zvolíte doručenie do 

AlzaBox nájdete aj pri novom závode
AlzaBoxu, kde je možné vybrať si 
presné miesto, v tomto prípade je 
to Valaská – Piesok. Zvolíte si osob-
ný odber a počkáte na potvrdzova-
ciu SMS správu, kde vám príde kód 
na vyzdvihnutie. Tovar si následne 
môžete kedykoľvek vyzdvihnúť z 
vybraného AlzaBoxu.

Môžete nám v krátkosti opísať ná-
vod na jeho použitie?

- Nie je to nič zložité. Na dotyko-
vej obrazovke zadáte autorizačný 
kód z SMS správy alebo e-mailu. Ak 
ste objednávku nezaplatili vopred, 
použite platobnú kartu priamo v 
AlzaBoxe. Po zaplatení objednávky 
sa otvorí schránka, v ktorej je ulo-
žená vaša objednávka. Vyzdvihnite 
si ju a po vybratí balíčka s objed-
návkou zatvorte schránku.

Prečo využívať AlzaBox a v čom sú 
jeho výhody?

- Jeho hlavnou výhodou je rýchle 

vyzdvihnutie tovaru za pár sekúnd 
a to, že je prístupný nonstop – cez 
deň aj v noci. Uloženie tovaru v 
AlzaBoxoch je bezpečné, keďže sú 
strážené alarmom a kamerovým 
systémom 24 hodín denne, 7 dní v 
týždni. AlzaBoxy sú tiež ideálne pre 
zákazníkov, ktorí preferujú bezkon-
taktné vyzdvihnutie tovaru. 

Je možné sledovať zásielku a ve-
dieť presný čas doručenia?

- Samozrejme. Po odoslaní ob-
jednávky dostanete e-mailom od-
kaz, vďaka ktorému budete môcť 
sledovať cez webovú stránku prie-
beh objednávky a čas doručenia.

Koľko času majú zákazníci na to, 
aby si z AlzaBoxu vybrali svoju 
zásielku? Čo sa stane s objednáv-
kou, ktorú si nestihnú vyzdvihnúť 
v termíne?

- Na vyzdvihnutie zásielky majú 
zákazníci dva dni od doručenia. Po-
tom sa objednávka stornuje a vra-
cia späť. Ešte 24 hodín pred vráte-
ním dostanete SMS správu a e-mail 
o poslednej šanci na vyzdvihnutie. 
V prípade, ak si objednávku nestih-
nete vybrať, tak sa stornuje a pe-
niaze sú vám vrátené späť.

Aká maximálna veľkosť zásielky 
sa zmestí do AlzaBoxu?

- Maximálnu veľkosť sa dozviete 
priamo počas nákupu. Pokiaľ bude 
tovar objemnejší, systém vám ne-
dovolí zvoliť možnosť vyzdvihnutia 
v AlzaBoxe.

Šikovný tip na záver: Zaplaťte ob-
jednávku kartou vopred a ušetrite. 
Pri online platbe vás doručenie do 
AlzaBoxu stojí len 1,80 eura a ušet-
ríte tak 0,80 eura v porovnaní s 
platbou pri vyzdvihnutí.

organizačné normy

Smernica S-352/2021
revízia 3, zmena 0

Bezpečnosť a ochrana zdravia, tvorba a 
ochrana životného prostredia pri práci 
externého dodávateľa služieb a prác

Pokyn Po-006/2021
revízia 2, zmena 0

Zabezpečenie čistenia a kontroly komí-
nov

Pokyn Po-148/2021
revízia 5, zmena 0 Interné audity kvality

Pokyn Po-174/2021
revízia 3, zmena 0 Tvorba obchodného plánu ŽP a.s.

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s. 

rozhodnutie č. 12/2021 Menovanie redakčnej rady novín ŽP a.s. 
– PODBREZOVAN

rozhodnutie č. 13/2021 Prevencia pred šírením nového ochore-
nia COVID-19 – dcérske spoločnosti

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s. 

Príkaz č. 15/2021 Prevencia pred šírením nového ocho-
renia 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 

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 usta-
novení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola 
vždy platná a aktuálna.  

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument 
D-05/2021 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a 
organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na 
nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legis-
latívy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajú-
com mesiaci. V októbri boli zverejnené:

Pochváľte sa 
svojimi zábermi

Tohtoročná jeseň bola výnimočne 
nádherná. Minimum dažďa, do-
statok slnečných lúčov a ideálne 
počasie odeli lístie do pestrých fa-
rieb. Azda každý z nás využil tento 
čas aspoň na krátku návštevu prí-
rody, kde si mohol dosýta vychut-
nať obrázky, ktoré nedokáže za-
chytiť ani ten najlepší maliar. Naše 
mobily sú zahltené fotografiami a 
sociálne siete preplnené fotkami, 
ktoré nejeden z nás počas potu-
liek nasnímal a s ktorými by sa rád 
pochválil. 

Aj my chceme vidieť, aké zábe-
ry sa vám podarilo urobiť. Pošlite 
nám svoje fotografie na mailovú 
adresu noviny@zelpo.sk. V ďalšom 
vydaní novín Podbrezovan pre vás 
pripravíme malú galériu, aby sme 
si v čase prichádzajúcej zimy pripo-
menuli obdobie babieho leta, ktoré 
bolo tento rok neobyčajne krásne. 

Foto: Ľ. Lacuška

Foto: I. Setvák
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Jedálny lístok 8. – 14. 11. 2021
Pondelok

Polievky: šošovicová s kyslou ka-
pustou, francúzska, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané ze-
miaky, uhorka ● Kuracie stehno 
na smotane s hlivami, cestovina ● 
Francúzske zemiaky, uhorka ● Ry-
žový nákyp s ovocím. 

Utorok
Polievky: prešporská, cesnaková s 
haluškami, pečivo.
● Kuracie prsia na čínsky spôsob, 
ryža, šalát ● Hovädzie dusené, 
chrenová omáčka, knedľa ● Lečo s 
klobásou, zemiaky ● Hanácke kolá-
če, kakao. 

Streda
Polievky: slovenská hubová, bul-
harská, pečivo. 
● Hovädzie mäso námornícke, tar-
hoňa, uhorka ● Vyprážané čevap-
čiči, zemiaky, šalát ● Granatiersky 
pochod, cvikla ● Zemiakové kned-
ličky čučoriedkové so strúhankou. 

Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, tekvicová, pečivo. 
● Bravčová pečená krkovička, ka-
pusta, knedľa ● Morčacie prsia na 
hrášku so šampiňónmi, ryža, šalát 
● Tofu na kantonský spôsob, ze-
miaky, šalát ● Palacinky s džemom 
a čokoládou.

Piatok
Polievky: oravská fazuľová, rasco-
vá s vajcom, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemia-
ková kaša, šalát ● Bravčové mäso 
na paprike, cestovina ● Treska na 
masle, pekinský šalát so šunkou ● 
Buchty na pare s nutelou, maková 
posýpka, kakao. 

Sobota
Polievka: terchovská, pečivo.
● Bravčové stehno hamburské, 
knedľa ● Kuracie prsia na zelenine, 
ryža, cvikla. 

Nedeľa
Polievka: zeleninová, pečivo. 
● Vyprážaná ryba, zemiaky, kom-
pót ● Hovädzia pečienka milánska, 
cestovina. 

Jedálny lístok
15. – 21. 11. 2021

Pondelok
Polievky: slepačia, kelová so ze-
miakmi, pečivo. 
● Hovädzia roštenka cigánska, 
ryža, cvikla ● Pečené morčacie 
stehno, červená kapusta, knedľa 
● Zemiakovo-bryndzové pirohy so 
slaninou ● Muffiny s čokoládou, 
kakao. 

Utorok
Polievky: fazuľová kyslá, zelenino-
vá so šunkou, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, ze-
miaky, uhorka ● Kuracie prsia na 
lesných hríboch, tarhoňa, šalát ● 
Cestoviny s brokolicou a smotano-
vou omáčkou ● Zemiakové placky, 
zakysanka.

Streda 
Polievka: pohronská, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, kned-
ľa ● Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
cvikla. 

Štvrtok
Polievky: hŕstková, špenátová so 
syrovými haluškami, pečivo.
● Vyprážaný morčací rezeň ovčiar-
sky, zemiaková kaša, šalát ● Jelenie 
ragú s brusnicami, cestovina ● La-
sagne mäsové ● Dukátové buchtič-
ky s vanilkovým krémom. 

Piatok 
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, 
pečivo. 
● Bravčové stehno na smotane, 
knedľa ● Pečené kuracie stehno, 
zeleninová ryža, kompót ● Štefan-
ská sekaná pečienka, zemiakový 
prívarok, chlieb ● Zapekané pala-
cinky s tvarohom. 

Sobota 
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, uhor-
ka ● Kuracie prsia na paprike, ces-
tovina.

Nedeľa
Polievka: hlivová so zeleninou, pe-
čivo.
● Bravčové dusené, kôprová omáč-
ka, knedľa ● Morčacie prsia s pap-
rikou a brokolicou, ryža, šalát.

Fakty o mlieku
- Až deväťdesiat percent sveto-
vej potreby mlieka vyprodukujú 
kravy.
- Prvé mlieko človek skonzumo-
val pred 10-tisíc rokmi.
- Prvé mlieko konzumoval človek 
na území Afganistanu a Iránu.
- Mlieko je jedinou potravinou, 
ktorá poskytuje všetky potrebné 
živiny na prežitie.
- Najviac mlieka sa spotrebuje vo 
Fínsku a najviac sa ho vyprodu-
kuje v Kalifornii.

Fakty o mlieku
- Kravské mlieko trávime asi ho-
dinu, kozie len dvadsať minút.
- Ľudia, ktorí pijú plnotučné mlie-
ko, bývajú štatisticky chudší než 
tí, ktorí pijú nízkotučné mlieko.
- Priemerný Slovák za rok vypije 
140 litrov mlieka.
- Medzinárodný deň mlieka je 19. 
mája.
- Deti, ktoré pijú mlieko pravidel-
ne, narastú vyššie.
- Mlieko je v niektorých krajinách 
drahšie ako benzín.

Breznianska mliekareň ponúka 
našim zamestnancom svoje produkty

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Poľnohospodárske družstvo (Pd) 
Ďumbier v Brezne má dlhú tra-
díciu. od jeho založenia v roku 
1976 až po súčasnosť hospodári 
v siedmich katastroch, prevažne v 
Brezne a v Mýte pod Ďumbierom. 
Intenzívne sa venuje rastlinnej a 
živočíšnej prvovýrobe. z rastlin-
nej ide predovšetkým o produkciu 
pšenice na potravinárske i kŕmne 
účely, kŕmneho jačmeňa, sladov-
níckeho jačmeňa na výrobu piva, 
repky olejnej na spracovanie ole-
jov, či kukurice na produkciu siláže 
pre dojnice a mladý dobytok. ok-
rem toho spracúva kultúrne ďate-
liny, lucerny a trávy pestované na 
ornej pôde, z ktorých taktiež vyrá-
ba objemové krmivá pre zvieratá. 

„Trvalo trávnaté porasty využí-
vame predovšetkým na produkciu 
sena. Ťažšie dostupné parcely spá-
sajú ovce a mladý dobytok. Z poh-
ľadu ekonomiky je výroba mlieka 
formou pasenia dojníc neefektív-
na. Preto ide tento spôsob obhos-
podarovania do úzadia,“ vysvetľuje 
Ing. Peter Lukáč, riaditeľ PD Ďum-
bier. Na úseku živočíšnej výroby sa 
podnik od svojho vzniku zameria-
val na chov oviec a hovädzieho do-
bytka. „Dlho fungovala aj ošipáreň, 
ale pred takmer dvadsiatimi rokmi 
bola kvôli neefektívnosti výroby 
zrušená,“ pokračoval. 

Fungujúca mliekareň
V roku 2017 nastal pre PD veľký 

zlom. Keďže z pohľadu tržieb bola 
produkcia surového kravského 
mlieka prioritou, manažment sa 
začal zamýšľať nad vybudovaním 
mliekarne priamo na farme. „K 
tejto myšlienke nám dopomohlo 
využitie fondov Európskej únie na 
podporu vzniku spracovateľských 
prevádzok na Slovensku,“ vrátil sa 
do nedávnej minulosti P. Lukáč. A 
tak v novembri spomínaného roka 
bola do prevádzky uvedená mlie-
kareň, ktorá začala dodávať na pul-
ty regionálnych obchodov predo-
všetkým čerstvé plnotučné mlieko, 
maslo, tvaroh a jogurtové nápoje. 
O dva roky na to bola rozšírená o 
syráreň, výrobu jogurtov a zvýšila 
sa kapacita výroby. 

„Základnou myšlienkou nebolo 
len spracovanie mlieka a ekono-
mický výnos. Išlo aj o snahu za-
bezpečiť regionálnu sebestačnosť 
v oblasti mliečnych výrobkov a 
taktiež ponúknuť miestnym oby-
vateľom skutočne čerstvé a zdravé 

produkty bez chemických konzer-
vantov a rôznych farbív. Tie síce 
zabezpečia dlhšiu trvácnosť, ale s 
absenciou potrebnej kvality,“ vy-
svetlil.  

Breznianska mliekareň sa pýši 
tiež jedinečnou dopravou mlieka 
od dojníc v dojárni priamo do pre-
vádzky. „Je to naše špecifikum a 
sme jedna z mála mliekarní na Slo-
vensku, ktorá potrubím dopravuje 
mlieko na ďalšie spracovanie. Má 
to obrovské výhody. Vďaka tomu 
sme schopní zabezpečiť minimál-
nu kontamináciu mlieka. Taktiež 
dokážeme pri zvoze cisternami do 
veľkých mliekarní zamedziť mieša-
niu mlieka z viacerých prevádzok. Z 
dlhodobého hľadiska vieme pres-
ne odsledovať cestu našich výrob-
kov od nadojenia až po predaj,“ 
vyzdvihuje ďalšie pozitíva riaditeľ. 
Breznianska mliekareň sa navyše 
snaží využívať tradičné metódy 
spracovania, ktoré sú síce z pohľa-
du produktivity práce viac nároč-
né, ale výsledkom sú chutnejšie a 
zdravšie potraviny.

Výrobky dostupné aj u nás
Vedeniu Železiarní Podbrezo-

vá a.s. dlhodobo záleží na zdraví 
svojich zamestnancov. Aj preto 
spoločnosť ŽP Gastroservis, s.r.o. 
už dlhodobo spolupracuje práve s 
Breznianskou mliekarňou. Tá do-
dáva suroviny na výrobu väčšiny 
mliečnych jedál pre podnikové stra-
vovanie. Zamestnanci tak majú is-
totu, že konzumujú čerstvé a zdra-
vé produkty priamo od lokálneho 
dodávateľa. V rámci dostupnosti 
takýchto potravín pripravilo vede-
nie železiarní v spolupráci so ŽP 
Gastroservis, s.r.o. novinku, ktorú 
určite ocení nejeden zamestnanec. 

„Od minulého týždňa si môžu 
pracovníci železiarní nakúpiť čer-

stvé mlieko a mliečne výrobky v 
mobilnom stánku pri vstupoch do 
jednotlivých závodov. Prvý týždeň 
bol mobilný stánok pristavený pri 
novom závode, v tom ďalšom zasa 
pri starom. Produkty ponúkame 
cenovo dostupnejšie v porovnaní 
s jednotlivými obchodmi Horehro-
nia. Predávame mlieko, zakysanku, 
tvaroh, maslo, jogurty, jogurtové 
mlieka, parenice či nite,“ poodhalil 
ponuku produktov P. Lukáč. Podľa 
jeho slov ide o pilotný projekt. Ta-
kýmto spôsobom sa mliečne potra-
viny dostávajú k širokému spektru 
ľudí. Výrobky z PD Ďumbier vyhľa-
dávajú aj rôzne školské zariadenia z 
celého okolia.

Tradícia v modernom šate
Hoci slovenskí poľnohospodári 

to nemajú v súčasnosti jednodu-
ché, Breznianska mliekareň si naš-
la a stále nachádza cestu na pulty 
našich obchodov. V údolí pod hre-
beňom Nízkych Tatier produkuje 
pravé slovenské produkty, ktoré 
svojím zložením, kvalitou a obsa-
hom prospešných látok patria k 
najlepším nielen na Horehroní, ale 
na celom Slovensku.

Každý stroj potrebuje palivo na 
to, aby mohol fungovať. To isté pla-
tí aj o ľudskom organizme. Aj naše 
telo potrebuje kvalitné palivo na to, 
aby zvládalo bežný chod, ale i ná-
ročné situácie. Zdravé účinky mlie-
ka poznajú všetci a už od narodenia 
je súčasťou našej stravy. Mlieko z 
mliekarne PD Ďumbier je nosite-
ľom kvality. Spoločnosť produkuje 
surovinu, na akú boli zvyknutí naši 
predkovia, avšak v štandardoch 
novej doby. Breznianska mliekareň 
ponúka kvalitné čerstvé potraviny v 
modernom šate. A v týchto dňoch 
sú dostupnejšie aj pre zamestnan-
cov našej spoločnosti. 

V mobilnej mliekarni nájdu zamestnanci mnoho výrobkov.               Foto: I. Kardhordová

Mlieko z breznianskej mliekarne sa vyznačuje vysokou kvalitou.  Foto: I. Kardhordová
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Súťažte o cenu od ŽP EKO QELET
***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 15. novembra. 
Na jedného z vás čaká vecná cena, ktorú do súťaže venovala spoločnosť ŽP EKO QELET. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom čísle Podbrezovana.

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 21, kde sa ukrýval citát, ktorého autorom je Ab-
raham Lincoln: „Necením si nikoho, kto dnes nie je múdrejší, ako bol včera.“ Z úspešných 
riešiteľov sme vyžrebovali Ing. Petra Šuhajdu z prevádzkarne centrálna údržba. Cenu, 
ktorú do súťaže venovala Ing. Mária Niklová, členka Predstavenstva a personálna riaditeľ-
ka ŽP a.s., si výherca môže prevziať v redakcii, v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.

Sokrates: „Ak to, čo chceš povedať, nie je pravdivé, dobré ani užitočné, ...“ (dokončenie v tajničke).

Spomienky
„Keby láska dokázala nájsť cestu do 
neba, keby spomienky boli schod-
mi, vyšli by sme hore a priviedli si 
ťa späť. Oči zalievajú slzy, srdce bô-
ľom kričí, ak nás počuješ tam zho-
ra, vedz, že si bol a zostaneš neod-
mysliteľnou súčasťou nášho života,  

navždy si hlboko vrytý v našich srdciach a myšlien-
kach.“
Dňa 31. októbra uplynul najťažší rok, kedy od nás 
navždy odišiel milovaný manžel, tatko a starký

Ing. Milan MACHeJ z Brezna.
S hlbokou úctou spomína manželka, 

dcéra, syn, vnúčatá a ostatná rodina
...

„V živote sú chvíle, ktoré ťažko pre-
žívame, tiež však okamihy, na ktoré 
nezabúdame.“
Dňa 31. októbra sme si pripomenu-
li trináste výročie odvtedy, ako nás 
navždy opustil náš milovaný man-
žel, otec a starý otec

Jozef HLÁSNIK z dolnej Lehoty.
S láskou a úctou spomína 

manželka a synovia s rodinami
...

„V neznámy svet odišla si spať, za-
plakal každý, kto ťa mal rád. Odišla 
si od nás, my ostali sme v žiali, no 
vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa 
milovali.“
Dňa 12. novembra si pripomenie-
me smutné prvé výročie odvtedy, 

ako nás navždy opustila naša milovaná manželka, 
mama, stará mama, kolegyňa a kamarátka

Lýdia AdAMeKoVÁ z Podbrezovej.
Spomíname s úctou a láskou

V novembri 
blahoželáme

Pracovné jubileá
25 rokov 

Eva BUDAJOVÁ
Ing. Dušan LUPTÁK

Vladimír MURÁNSKY
Pavol ROSIAR

Marian SPIŠIAK
Mgr. Ivana wEISOVÁ

30 rokov
Libor MAKÚCH

Martina MITTERPACHOVÁ
Radim ROSIAR

35 rokov
Peter GROLMUS
Martin HAVIAR

Životné jubileá
Beáta BATISOVÁ

Mária DROPČOVÁ
Milan KLIMENT
Ivan ŠTEFANČÍK
Andrej VOŠTIAR

Stanislav DIBDIAK
Peter MEDVEĎ

Katarína PREČUCHOVÁ
Martin ŠÁRIK

Alena ŠTULRAJTEROVÁ
Miroslav VOLOŠÍN

Milan AUXT
Anna CEVÁROVÁ

Ľubomír LONGAUER

V októbri odišiel 
do predčasného 

starobného dôchodku

Jozef PÍTA

V mene vedenia Železiarní 
Podbrezová akciová spoločnosť 

mu ďakujeme za odvedenú 
prácu a do ďalších rokov života 

želáme veľa slnečných dní.

Smútočné oznamy
Dňa 26. októbra nás vo veku 67 
rokov opustila naša drahá man-
želka, mama a stará mama

Marcela VeTrÁKoVÁ 
zo zámostia.

Ďakujeme za prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa snažili zmierniť 

náš hlboký žiaľ.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spo-
mienku.

Manžel a synovia s rodinami a bývalí 
spolupracovníci z oddelenia propagácie

...
Dňa 30. októbra nás vo veku 80 
rokov navždy opustila naša dra-
há mama, stará mama, prastará 
mama a príbuzná

Anna deKrÉToVÁ 
z Valaskej – Piesku.

Kto ste ju poznali, venujte jej spo-
lu s nami tichú spomienku.

Synovia s rodinami a celá smútiaca rodina

Citáty slávnych
„Vodu neoceníme, dokiaľ nám ne-
vyschne studňa a to platí o všet-
kom v živote.“ 

- Benjamin Franklin

„Keby ľudia boli schopní navzájom 
si čítať myšlienky, vyhýbali by sa 
jeden druhému.“

- Immanuel Kant
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Naši biatlonisti skončili na popredných 
miestach v rebríčku letnej sezóny

Ema Kapustová bola najlepšia v kategórii junioriek.  Foto: Biatlonový oddiel ŠK ŽP

Spartak bol zrelý na knokaut, víťazná séria v lige pokračuje
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Konečný rebríček letnej sezóny 2021 
v jednotlivých kategóriách

dorastenci: 1. miesto – Sebastián Ilavský, 4. miesto – Matej Vránsky.
dorastenky: 1. miesto – Tamara Molentová, 2. miesto – Sára Pacerová, 
7. – miesto Kristína Makovínyová.
Juniori: 3. miesto – Filip Bury.
Juniorky: 1. miesto – Ema Kapustová, 2. miesto – Zuzana Remeňová, 3. 
miesto – Mária Remeňová.

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Aj tento rok sa uskutočnil Sloven-
ský pohár v letnom biatlone, v 
ktorom mali zastúpenie i podbre-
zovskí biatlonisti. V júni až októbri 
zbierali naši pretekári body do cel-
kového rebríčka letnej sezóny.

Úvodné preteky v letnom biat-
lone sa uskutočnili v polovici júna 
v Osrblí. V rámci prvého kola Vies-

mann pohára boli na programe 
najprv rýchlostné preteky a v na-
sledujúcom dni súťažili biatlonisti 
v pretekoch s hromadným štartom. 
Najviac sa nám darilo v kategórii 
junioriek, kde si dievčatá Mária 
Remeňová, Zuzana Remeňová a 
Ema Kapustová obidva dni vybojo-
vali prvé tri pozície, akurát v inom 
poradí. V kategórii dorasteniek zví-
ťazila Tamara Molentová a hneď za 
ňou skončila Sára Pacerová, ktorá 

v pretekoch s hromadným štartom 
vyhrala. Medzi dorastencami skon-
čil Sebastián Ilavský prvý a druhý, 
Matej Vránsky pridal tretie miesto. 
Na stupne víťazov sa nedostali juni-
ori Filip Bury a Radovan Floch, ani 
dorastenka Kristína Makovínyová.

Slovenský pohár pokračoval za-
čiatkom júla v Revúcej, kde naši 
športovci opäť ukázali svoje kva-
lity. Najskôr v rýchlostných pre-
tekoch, kde sa predstavilo deväť 
našich športovcov. Šiesti z nich 
sa dostali vo svojej kategórii na 
stupne víťazov, keď získali jedno 
prvé, dve druhé a tri tretie mies-
ta. Vytrvalostné preteky boli opäť 
pre našich pretekárov úspešné. 
Na stupne víťazov sa postavilo až 
sedem podbrezovských biatlonis-
tov. Získali sme dve prvé miesta, 
trikrát sme boli na druhej pozícii a 
dvakrát na tretej. Najúspešnejšou 
kategóriou boli opäť juniorky, kde 
naše dievčatá, rovnako ako v pr-
vom kole, nedali súperkám šancu 
a obidva dni obsadili kompletné 
stupne víťazov.

Vo Vyhniach sme koncom augus-
ta absolvovali tretie kolo Viesmann 
pohára. Na tieto preteky sme vy-
cestovali v oklieštenej zostave a 
na štart sa postavili len štyria pod-

brezovskí biatlonisti, konkrétne 
S. Pacerová, K. Makovínyová, T. 
Molentová a M. Vránsky. Všetky 
dievčatá súťažili v kategórii doras-
teniek. Prvý deň zvíťazila T. Molen-
tová a pripísala si aj prvé miesto 
v súťaži olympijských nádejí. K. 
Makovínyová bola druhá a o deň 
neskôr zásluhou streľby a dobrého 
behu vybojovala ešte tretie mies-
to. M. Vránsky vo vytrvalostných 
pretekoch obsadil takisto bronzo-
vú priečku.

Majstrovstvá Slovenska v letnom 
biatlone sa konali ako obvykle v 
Predajnej. Ani zmena trate, na 
ktorú sme neboli zvyknutí, nás ni-
jako neobmedzila po bežeckej, ani 
streleckej stránke. Opäť nesklama-
li naše juniorky a získali dve prvé 
miesta zásluhou E. Kapustovej. 
Druhú priečku pridala M. Reme-

ňová a tretia skončila Z. Remeňo-
vá. Junior F. Bury si na koniec se-
zóny pripísal pekné druhé a tretie 
miesto. Najlepšiu bežeckú formu 
vo svojej kategórii predviedla T. 
Molentová, ktorej sa podarila aj 
životná streľba a dokázala si vybo-
jovať v obidvoch súťažných dňoch 
prvé miesto. S. Pacerová obsadila 
obidva dni tretie miesto. V sobo-
tu S. Ilavský dobehol na bronzo-
vej priečke a v nedeľu sa mu na 
poslednej štvrtej položke podarila 
rýchla a presná streľba, ktorú do-
plnil dobrým behom a stal sa maj-
strom Slovenska.

V konečnom rebríčku v letnom 
biatlone sa náš klub umiestnil na 
treťom mieste. Na majstrovstvách 
Slovenska v letnom biatlone sme 
celkovo získali päť zlatých, tri strie-
borné a štyri bronzové medaily.

2. liga, 14. kolo: Partizán Bardejov – FK Že-
leziarne Podbrezová 0:2 (0:1)

Góly: 24. Timošenko, 53. Grešák.
FK ŽP: Ludha – Bartoš (46. Godál), Bakaľa, Oravec – Kováčik, Grendel 
(81. Ďatko), Paraj, Grešák – Galčík (73. Kukoľ), Timošenko (86. Špyrka), 
Issa (72. Pavúk).

2. liga, 15. kolo: FK Železiarne Podbrezo-
vá – ŠK Slovan Bratislava „B“ 5:0 (3:0)

Góly: 21. Kováčik, 39. Grendel, 45. Špyrka (pen.), 54. Ďatko, 71. Barbora. 
FK ŽP: Ludha – Bartoš, Bakaľa, Godál – Kováčik (46. Grešák), Grendel, 
Paraj (46. Timošenko) , Ďatko (67. Kukoľ) – Galčík, Špyrka (61. Talakov), 
Issa (67. Barbora).

2. liga, dohrávka 12. kola: FK dubnica – FK Že-
leziarne Podbrezová 1:2 (1:0)

Góly: 37. Kuzma – 61. Galčík (pen.), 90+1. Špyrka. 
FK ŽP: Ludha – Bartoš, Godál (70. Ďatko), Oravec (46. Špyrka) – Kováčik, 
Bakaľa, Paraj, Kukoľ (83. Grešák) – Galčík, Timošenko (46. Issa), Pavúk.

Slovnaft Cup – 4. kolo: FK Železiarne Podbre-
zová – FC Spartak Trnava 2:3p (1:1)

Góly: 49., 81. Godál – 1. Bukata, 9. Grič, roz. penalta: Tumma. 
FK ŽP: Rehák – Bartoš, Godál, Oravec – Kováčik, Bakaľa (71. Grendel), 
Paraj, Kukoľ – Galčík, Pavúk, Špyrka (75. Issa).

Futbalisti FK Železiarne Podbrezo-
vá prežívajú vydarené obdobie. V 
lige zvíťazili už v šiestich zápasoch 
v rade a čo je pozoruhodné, do do-
hrávaného stretnutia na pôde dub-
nice neinkasovali v piatich ligových 
dueloch v sérii. okrem toho majú 
za sebou sympatické vystúpenie 
v Slovnaft Cupe, v ktorom skončili 
vo štvrtom kole. Stopku im vystavil 
favorizovaný trnavský Spartak. 

Každý, kto videl zápas ale bude 
súhlasiť, že naši chlapci predviedli 
oduševnený výkon a Trnavu mali 
prakticky na lopatkách. V druhom 
polčase boli zverenci Romana Skuh-
ravého jednoznačne lepší, dokázali 
zmazať dvojgólové manko a pri 
troche šťastia mohli skóre otočiť. 
Súboj napokon vyhral Spartak po 
jedenástkovom rozstrele, no pocit 
po vydarenom zápase najlepšie do-
kumentoval pohľad na tribúny, kde 
našim hráčom fanúšikovia tlieskali. 
Železiari si to zaslúžili. Ukázali, že 
môžu hrať otvorenú partiu s kým-
koľvek. „Videli ste sami, že sme sa 
dokázali vyrovnať špičkovému pr-
voligovému družstvu svojimi vlast-
nými zbraňami – futbalovosťou a 

kreativitou. Myslím, že nevyhralo 
lepšie, ale šťastnejšie družstvo,“ 
povedal krátko po zápase s Trnavou 
skúsený stredopoliar Erik Grendel. 
Odchovanec FK Dubnica nad Vá-
hom prišiel na trávnik v priebehu 
druhého polčasu a hneď zapadol 
do rozbehnutého zápasového kolo-
toča. S akými úlohami ho poslal na 
ihrisko domáci tréner? „S tým, aby 
sme naďalej hrali to, čo v prvom 
polčase a pokúsili sa dať gól, ktorý 

by nás ešte viac nakopol. Tak sa aj 
stalo,“ vrátil sa k vyrovnaniu Gren-
del, ktorý má v pamäti pôsobenie 
v trnavskom Spartaku. „Myslím, že 
veľa nechýbalo a tretí víťazný gól 
by sa nám podarilo streliť,“ pokra-
čoval. Hoci domáci búšili do posled-
ných sekúnd, penaltovej lotérii sa 
nevyhli. V nej už úradovali určite aj 
skúsenosti hráčov hosťujúceho cel-
ku, ktorí sa však na postup poriad-
ne nadreli.

Potvrdiť aj v lige
Železiari ukázali, že hrať vyrov-

nane môžu s ktorýmkoľvek súpe-
rom, hoci aj protivníkom zvučného 
mena. Spartak sa bál o výsledok 
a aj samotný postup. Pri troche 
šťastia a lepšom dôraze v zakon-
čení sa mohlo na Horehroní zro-
diť veľké prekvapenie. „Mrzia nás 
ďalšie naše nepremenené šance. 
Zo zápasu však máme veľmi dob-
rý pocit. Ak na výkon nadviažeme 
aj v lige, kde máme svoje ciele, 
tak si myslím, že Podbrezová bude 
hrať budúcu sezónu proti Trnave 
pravidelne,“ poodhalil ciele Gren-
del. Zároveň však stojí pevne no-
hami na zemi. „Samozrejme, je 
to len jeden duel v pohári a tie sú 
špecifické. Musíme takúto výkon-
nosť potvrdzovať zápas čo zápas v 
druhej lige. Keď sa nám to podarí, 
postup je reálny,“ dodal na záver.   

rozhodla posledná akcia
V lige ťahajú zverenci Romana 

Skuhravého peknú bilanciu víťaz-

Hráči Podbrezovej majú v posledných zápasoch dôvod na radosť.  Foto: I. Kardhordová

Veľký futbal aj na dedine (KoMeNTÁr)
Kto prišiel, neľutoval. Hoci jemný jesenný mráz sa neúnavne vtieral pod kožu, futbal zahrial. Naši hráči, s výnim-
kou polovice prvého polčasu, Spartak Trnava mleli. Úvod duelu síce vyzeral ako zo zlého sna, ďalší priebeh patril 
domácim. Železiari makali a na ich drese by ste nenašli suchú nitku. Cítili, že môžu vyradiť favorita. Ten sa v dru-
hom dejstve zatvoril do vlastnej bubliny a často jeho hráči nevedeli, kam skôr skočiť. Viacerí si pretierali oči, keď 
obrancovia červeno-čiernych iba bezmocne odkopávali lopty. Zmazať dvojgólové manko sa našim podarilo, ale 
ani to nestačilo. Podbrezová túžila po rozhodujúcom góle. Neprišiel. Namiesto toho Spartak zúročil skúsenosti 
a pri jedenástkach si jeho hráči zachovali pevnejšie nervy. Napriek prehre na penalty vládla u nás spokojnosť. 
Hoci o kvalite nášho celku mnohí nepochybujú, takú dominanciu nad jedným z najlepších mužstiev na Slovensku 
čakal len málokto. Chlapci sa ukázali v plnej paráde. Diváci ich za to odmenili v stoji. Nečudo. Zápas mal všetko. 
Absentovalo možno kúsok šťastia v rozstrele alebo väčší pokoj pri zakončení. Príčiny už nehľadajme, ale tešme 
sa z pozitív, ktoré pohárová konfrontácia priniesla. Podstatný je fakt, že naše mužstvo odišlo z trávnika so vztý-
čenou hlavou. A nie, nelietame v oblakoch a ani si nemyslíme, že na základe jedného zápasu sa vidíme v Lige 
majstrov. Zverenci Romana Skuhravého iba dokázali, že majú i na najlepších. A to je fakt. S takýmto výkonom by 
sa rozhodne vo Fortuna lige nestratili. A my všetci veríme, že návrat medzi elitu príde už čoskoro. Nebojme sa 
povedať to nahlas. FK Železiarne Podbrezová je horúcim ašpirantom na postup. Hráči majú k tomu predpoklady 
a klub im vytvára výborné podmienky. My im fandime a tešíme sa, že v dedine na Horehroní hráme veľký futbal. 
A druhá liga nemusí byť konečnou stanicou...

stiev a naďalej atakujú najvyššie 
priečky tabuľky. Po trojbodových 
úlovkoch v Bardejove 2:0, domácej 
exhibícii proti Slovanu „B“ v pome-
re 5:0, prišlo aj víťazstvo 1:2 v do-
hrávanom súboji 12. kola na pôde 
Dubnice. Naši hráči ho nezačali 
dobre a po prvom polčase prehrá-
vali. Nedisciplinovanosť domácich 
nám ale výrazne pomohla. Považa-
nia inkasovali dve červené karty, a 
tak sa čakalo, že hostia majú vydláž-
denú cestu za pohodlnými troma 
bodmi. Nestalo sa. Dubničania po 
našom vyrovnaní urputne bránili 
aspoň bod, ktorý by mal pre nich v 
danej situácii cenu zlata. Ale napo-
kon sme sa z poslednej akcie doč-
kali aj druhého presného zásahu a 
tým aj troch bodov, ktoré sa zrodili 
po veľmi ťažkom boji. 

Už v piatok sme mali privítať 
nováčika z Humenného, s ktorým 
sme v prvom kole prehrali. Zápas 
je napokon odložený pre pozitívne 
testy na Covid-19 u hráčov Hu-
menného.


