
PODBREZOVAN
DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

ZALOŽENÝ V ROKU 1930
24 ROČNÍK LXXVII

3. DECEMBER 2021
WWW.PODBREZOVAN.SK

Miroslav Poliaček: O našich hráčov je veľký záujem
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

EDITORIÁL
Tretia vlna pandémie COVID-19 udrela na Slovensko veľkou silou. Denne pribúda množstvo nových prípadov, hospitalizácií a, bohužiaľ, aj úmrtí. Situácia je vážna a naša krajina sa momen-
tálne nachádza v dvojtýždňovom lockdowne. Pandémia ovplyvňuje aj našu spoločnosť. Pribúdajú zamestnanci, ktorí mali pozitívny test, sú chorí alebo prišli do kontaktu s nakazeným a 
musia byť v karanténe. V čase, keď mnohým zamestnávateľom na Slovensku, vrátane Železiarní Podbrezová a.s., chýba pracovná sila, je každé vypadnutie pracovníka veľkou stratou. Aby 
sme dokázali plniť plány a uspokojiť dopyt po našich výrobkoch, je nevyhnutné, aby bolo práceneschopných zamestnancov čo najmenej. Vedenie našej spoločnosti preto vyzýva všetkých, 
aby dôsledne brali súčasnú situáciu na zreteľ a chránili sa v maximálnej možnej miere. My len pripomíname, že je potrebné nosiť respirátor v uzavretých priestoroch a na miestach, kde 
je zvýšená koncentrácia ľudí, vrátane kantín. Dať si dole ochranu z tváre je možné iba pri konzumácii jedla. Potrebné je dodržiavať bezpečné odstupy a pravidelne si dezinfikovať ruky. 
K sprísneniu opatrení pristúpila aj vláda Slovenskej republiky. Okrem spomínaného lockdownu je povolený vstup na pracovisko iba v režime OTP. To znamená, že zamestnanci, ktorí sú 
očkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, môžu prichádzať na pracovisko bez testovania, ale musia sa vedieť preukázať potvrdením o očkovaní alebo 
prekonaní ochorenia. Ostatní sa musia raz do týždňa testovať nazálnymi samotestami, ktoré zabezpečila naša spoločnosť. Veríme, že sprísnením pravidiel pomôžeme stabilizovať súčasnú 
vážnu situáciu na Slovensku. Vedenie Železiarní Podbrezová a.s. prosí všetkých pracovníkov o dodržiavanie disciplíny, aby sme neviditeľného nepriateľa spoločnými silami zdolali a udržali 
plynulý chod výroby. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							Milan	Gončár

Futbalisti FK Železiarne Podbrezo-
vá sú jesenným majstrom druhej 
futbalovej ligy. V záverečnej do-
hrávke si doma poradili s Humen-
ným a tým sa dostali na čelo ligo-
vého pelotónu. 

S umiestnením teda môže vlád-
nuť spokojnosť, hoci v klube pri-
znávajú, že bodov mohlo byť i viac. 
„Keď prichádzal do tímu tréner 
Roman Skuhravý, jedným z cieľov 
bolo umiestnenie na špici tabuľky 
a zmena herného systému. To sa 
nám aj podarilo. Zo začiatku sme 
pociťovali „pôrodné bolesti“, ale 
zo zápasu na zápas sa to zlepšova-
lo. Sme radi, že tréner s mužstvom 
pozíciu obhájili. Veľkým bonusom 
je umiestnenie na čele. Momen-
tálne ale neriešime, či sme na pr-
vom alebo štvrtom mieste, keďže 
odstupy sú minimálne. Túžili sme, 
aby sme mali na jar o čo hrať. Teší-
me sa, že to vyšlo,“ zhodnotil jeseň 
Miroslav Poliaček, generálny ma-
nažér FK Železiarne Podbrezová. 

Pozitívom bol herný prejav
K čiastočnému úspechu podbre-

zovského futbalu dopomohli viace-
ré faktory. Kvalita hráčov a ich zo-
hratosť, ale i kolektív, či nový herný 
systém českého trénera. Pozitívom 
je tiež známa skutočnosť, že naše 
farby háji hneď niekoľko mládež-
níckych reprezentantov. „Galčík, 
Kováčik či Ludha sú v dvadsaťjed-
notke už dlhšie, čiže to nie je vý-
sledok práce počas jesene. Svoje 
miesto v národnom tíme si zaslúži-
li na základe dlhodobých výkonov,“ 
upozornil Poliaček. 

A čo bolo podľa neho najväčším 
pozitívom v prvej časti súťaže? 
„Herný prejav. Dovolím si tvrdiť, 
že až na jeden-dva prípady sme v 
každom zápase výrazne dominova-
li, čo ma teší. Na druhej strane ne-
gatívom bolo, že sme mali niektoré 
stretnutia zvládnuť bodovo lepšie, 
aj vzhľadom na dostatok šancí a 
našu prevahu,“ doplnil. Ako ná-

sledne dodal, mužstvo čaká na jar 
nová výzva, kde už veľký priestor 
na bodové straty nebude. 

Nebyť niekoľkých zaváhaní, hod-
notenie mohlo byť ešte radostnej-
šie. Azda najviac rezonuje prehra v 
úvodnom kole v Humennom, ale 
i nedávna remíza na pôde nováči-
ka v Rohožníku. Na východe sme 
doplatili na zdravotné problémy v 
tíme a eufóriu súpera, v Rohožní-
ku zasa na slabú efektivitu. „Mňa 
osobne najviac mrzia domáce 
prehry so Skalicou a Komárnom. 
Aspoň jeden z týchto zápasov sme 
mali doviesť do remízového kon-
ca,“ priznal Poliaček. 

Prioritou je udržanie kádra
V kádri „železiarov“ je mnoho 

mladých talentovaných futbalistov, 
ktorých dopĺňajú starší a skúsenej-
ší. Mužstvo je tak dokonale vyváže-
né. Je logické, že po dobrých výs-
ledkoch bude po našich hráčoch 
dopyt. Generálny manažér netají, 
že o futbalistov Podbrezovej je veľ-

ký záujem. „Môžem to potvrdiť. 
Pre nás je však prioritou udržať ich 
u nás. Uvedomujeme si, že bude 
ťažké im vysvetliť, aby ešte zosta-
li a dokončili začatú robotu, keď 
majú dobrú ponuku. Ak sa nám 
podarí udržať káder aspoň na 95 
percent, môžeme si 
gratulovať,“ želá si. 
Podobná situácia je 
tiež opačným sme-
rom. Na Horehro-
ní sa pozerajú po 
nových posilách, 
ktoré by zvýšili kon-
kurenciu a budú pri-
pravené okamžite 
pomôcť. „Máme už 
vytipovaného konkrétneho hráča 
a sme v štádiu rokovaní. Verím, že 
sa nám ho podarí pritiahnuť. Ďalší 
príde na skúšku. Inak s kádrom veľ-
mi hýbať nechceme. Ako som spo-
mínal, budeme robiť všetko preto, 
aby sme ho udržali pokope.“ 

Odídu dvaja
O konkrétnych menách, záujem-

coch a celkovom pohybe v tíme je 
ešte predčasné hovoriť. Jesenná 
časť sa skončila len pred niekoľký-
mi dňami a situácia sa môže vyvi-
núť ktorýmkoľvek smerom. Ale Po-
liaček bol predsa len konkrétnejší 
a spomenul aj mená, ktorých sa 
prestupové obdobie s najväčšou 
pravdepodobnosťou dotkne. „Vy-
zerá to tak, že sa rozlúčime s Iva-
nom Timošenkom, rovnako tak s 
Davitom Natchkebiom. Obaja sú 
legionári, ktorí prišli do Podbre-
zovej s cieľom okamžite pomôcť. 
Minimálne prvý menovaný poten-
ciál mal, ale veľmi ťažko si zvykal 
na prostredie, na Slovensko a Pod-
brezovú. Prejavil vôľu, že chce ísť 
domov. Budeme sa s ním a jeho 
agentom ešte rozprávať,“ prezradil 

manažér. 
Fanúšikov určite zaujíma, ktorí 

hráči z nášho kádra sú najžiada-
nejší, prípadne, ktoré mužstvá o 
nich prejavili záujem. „Nepoviem 
nič nové, keď prezradím, že ide o 
Galčíka, Kováčika či Ludhu. Kluby 

ich chcú vo svo-
jich kádroch, čo je 
bežné. Zisťujú pod-
mienky a potom sa 
rozhodujú. Myslím, 
že progres hráčov 
a celého mužstva 
nie je na konci. V 
ich veku by nemal 
byť problém zostať 
v Podbrezovej ešte 

pol roka, pomôcť nám a až po-
tom sa posunúť do vyššej súťaže, 
pokiaľ by sa nám nepodarilo po-
stúpiť. Záujem prejavili popredné 
slovenské kluby, ale máme ponuky 
aj zo zahraničia.“ 

Zapájanie mladíkov
Čelo tabuľky druhej ligy je po-

riadne nabité a o postup môže za-
bojovať viacero tímov. Jar sľubuje 
dramatickú zápletku a boj možno 
až do posledného kola. Už Vladi-
mír Kukoľ v minulom vydaní novín 
Podbrezovan hovoril o kolektíve, 
ktorý môže byť silnou zbraňou 
nášho tímu. Jeho slová potvrdil aj 
Miroslav Poliaček. „Chalani sú už 
dlhšie pokope. Po vypadnutí z For-
tuna ligy neboli v kádri za posledný 
rok, možno rok a pol výraznejšie 
zmeny. Kolektív máme naozaj dob-
rý,“ pochvaľuje si. 

A čoho sa musí naše mužstvo na 
jar vyvarovať, aby obhájilo súčasné 
postavenie? „Nemôžeme strácať 
ľahké body. Pokiaľ sa nám to poda-
rí, budeme sa držať na špici. Podľa 
mňa to je kľúč, aby sme zostali v 
takej pozícii, v akej sme teraz. Uve-

domujeme si však, že to bude 
nesmierne náročné.“ 

Hoci o postupe v klube na 
začiatku sezóny veľmi neho-
vorili, dnes už je jasné, že FK 
Železiarne Podbrezová je ho-
rúcim kandidátom na víťazstvo 
v súťaži. „Ak by som povedal, 
že chceme skončiť na druhom, 
treťom alebo štvrtom mieste, 
už by nám nikto neuveril. Ale 
postup nie je nadradený našej 
filozofii, že nesmieme zabúdať 
na mladých hráčov. Budeme 
im priebežne dávať šancu a z 
tejto cesty nezídeme. Ale vy-
zerá to tak, že súčasný káder je 
na takej úrovni, že sa o postup 
môže pobiť,“ odkryl ambície 
Poliaček. 

Bývalý hráč Popradu či Ru-
žomberka avizuje, že mladí 
futbalisti budú odskúšaní už 
v príprave a môžu sami doká-
zať, ako zapadnú do kolektívu 
a ako sa popasujú s náročným 
mužským futbalom. „Ani Gal-
čík s Kováčikom či Bakaľom 
nedostávali hneď hlavné úlohy. 
Postupne sme ich pripravova-
li a nastal čas, aby dvaja-traja 
hráči z mládeže pomaličky za-
čali nasávať atmosféru senior-
ského futbalu. Je šanca, že sa 
nám to vráti tak, ako v prípade 
spomínanej trojice.“ 

Už myslia na jar
Hoci jesenná časť je na konci, 

hráči ešte absolvovali v závere 
novembra testy, kde zistili, ako 
sa oproti letu fyzicky zlepši-
li. Na december majú určený 
individuálny plán, pričom me-
siac si užijú voľno s rodinami. 
„Bolo by zbytočné držať ich v 
Podbrezovej, aj kvôli súčasnej 
pandemickej situácii. Po no-
vom roku začnú s prípravou 
na jarnú časť,“ nechal sa počuť 
Poliaček. Podľa jeho slov má 
mužstvo prípravu už komplet-
ne naplánovanú. Väčšinu zápa-
sov bude hrať s prvoligovými 
tímami. „Čaká nás tiež sústre-
denie na Morave, kde by sme 
mali odohrať minimálne jeden 
prípravný zápas s Brnom, líd-
rom druhej českej ligy. Na túto 
konfrontáciu sa veľmi tešíme. 
Myslím, že máme rozhodne 
zaujímavých súperov, ktorí nás 
veľmi dobre preveria.“ V príp-
rave pritom nepôjde vždy len 
o výsledok. „V úvode plánuje-
me trénovať vo väčšom počte 
a chceme rotovať zostavu. Náš 
cieľ je vidieť i mladých hráčov, 
pričom ich premiešame so sta-
bilnými. Čím viac sa bude blížiť 
začiatok súťaže, tým viac bude-
me hráčov formovať na veľký 
zápas proti Banskej Bystrici na 
našom domácom štadióne. Už 
teraz sa tešíme,“ dodal na zá-
ver Miroslav Poliaček.

FK Železiarne Podbrezová – jesenný víťaz druhej futbalovej ligy.                                                                                                                   Foto: FK ŽP

           Po vypadnutí 
z Fortuna ligy 
neboli v kádri 

za posledný rok, 
možno rok a pol 

výraznejšie zmeny.

Miroslav Poliaček vie, že jarná časť bude veľmi náročná.                         Foto: I. Kardhordová
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S Martinom Čermákom, generálnym riaditeľom ŽP Trade Bohemia, a.s.
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Ťaháreň rúr Transmesa v Arenys de Mar

S Ing. Drahomírom Ďurčenkom, finančným riaditeľom Transmesa

V budúcom roku musíme počítať so zvyšovaním cien

Spoločnosť Transmesa bola za-
ložená v roku 1944 v Barcelone. 
Špecializuje sa na výrobu pres-
ných za studena ťahaných rúr 
a profilov z uhlíkovej a nízko le-
govanej ocele. Od roku 2008 je 
súčasťou skupiny ŽP Group. Fi-
nančným riaditeľom 
je Ing. Drahomír Ďur-
čenka. Ten zhodnotil 
aktuálny kalendárny 
rok a prezradil aj nie-
čo o plánoch do toho 
nasledujúceho.

Pán riaditeľ, v letnom 
rozhovore pre Pod-
brezovan ste uviedli, 
že dopyt po vašich 
výrobkoch od začiat-
ku roka presahoval 
vaše výrobné kapacity. Ako sa 
situácia vyvíjala v ďalších mesia-
coch?

- Môžem potvrdiť, že dopyt po 
našich výrobkoch naďalej pretrvá-
va. Mierny pokles sme zazname-
nali len v sortimente rúr malých 
priemerov v dôsledku nedostatku 
čipových polovodičov a ďalších 
komponentov v sektore automo-
bilového priemyslu. Napriek tomu 
máme zákazkovo naplnené obje-
my na tento rok, ako aj prvý štvrť-
rok 2022. 

Vašou prioritou bol dostatok 
vstupov a ziskovosť vašich vý-
robkov. Ako zatiaľ hodnotíte rok 
2021? Podarilo sa vám naplniť 
ciele, ktoré ste si určili?

- Transmesa SAU disponuje 
skladom štandardných hotových 
výrobkov, ako aj minimálne dvoj-
mesačnou zásobou lupy a polo-
tovarov. Aj vďaka tomu sa nám 
v priebehu roka darilo plynule 
zvyšovať objem výroby a reago-
vať na rastúci dopyt, vyplývajúci 
z nárastu priemyselnej výroby vo 
svete. Napriek zložitej situácii sa 
nám podarilo zabezpečiť dostatok 
všetkých vstupov, ktoré nakupu-
jeme nielen v rámci výrobného 
sortimentu ŽP a.s., ale aj od exter-

ných dodávateľov. Naši obchod-
níci sa však museli vysporiadať s 
vysokým cenovým nárastom.

Španielske spoločnosti Trans-
mesa SAU a TAP vyrobili spolu za 
prvých desať mesiacov 7 246 ton, 
respektíve 19,6 milióna metrov 
rúr a profilov, čo v hmotnostnom 
vyjadrení predstavuje jedenásť-
percentné prekročenie plánova-

ného objemu. Za rov-
naké obdobie bolo 
vyexpedovaných 7 
942 ton vlastných vý-
robkov, ako aj 3 971 
ton tovaru v komo-
ditách valcovaných, 
presných za studena 
ťahaných a nerezo-
vých rúr. Celkový ob-
rat 38 miliónov eur 
predstavuje tridsať-
šesť percentné pre-
kročenie obchodné-

ho plánu. Zároveň náš obchodný 
úsek včas reagoval na rast cien a 
dokázal udržať rentabilitu našich 
výrobkov. Aj vďaka tomu sme pri 
realizovaných objemoch dosiah-
li dobré hospodárske výsledky a 
výrazné prekročenie finančného 
plánu. Veľmi podobnú situáciu 
sme v tomto roku zaznamenali 
aj na americkom trhu, kde naša 
dcérska spoločnosť Transmesa 
USA Inc. zdvojnásobila svoj obrat. 

Popri dosiahnutých výsledkoch 
sme úspešne zrealizovali viace-
ré investičné akcie zamerané na 
zlepšenie technologických proce-
sov a kvality. Do konca roka zo-
stáva nainštalovať linku automa-
tizovaného rovnania delených rúr 
a profilov od spoločnosti MAE. V 
poslednom štvrťroku sme začali 
výstavbu štvrtej haly prevádzky 
TAP v Sant Ramon. 

Napriek dobrým výsledkom je 
situácia, v dôsledku nárastu cien 
energií, ako aj všetkých vstupov, 
naďalej zložitá. V aktuálne pripra-
vovanom pláne na budúci rok tak 
musíme počítať s ďalším zvyšova-
ním cien.

V súčasnosti sa nielen na Sloven-
sku, ale aj v Európe zhoršila pan-
demická situácia. Ako to momen-

tálne vyzerá u vás v Španielsku, 
konkrétne v Katalánsku? 

- Katalánsko je so 7,6 miliónmi 
obyvateľov lepšie porovnateľné 
so Slovenskom, no v prvom rade 
musím povedať, že opatrenia, 
ako aj celkové ria-
denie pandémie, sú 
od začiatku výrazne 
odlišné. Momen-
tálne nastupuje v 
celkovom poradí už 
šiesta a v tomto roku 
tretia vlna. Epide-
mická situácia sa v 
dôsledku výrazného 
uvoľnenia počas mi-
nuloročných Vianoc 
a Nového roku ra-
pídne zhoršila. Počet 
hospitalizovaných s 
ochorením Covid-19 
v januári dosiahol úroveň tritisíc. 
Boli tak prijaté opatrenia s dô-
razom na obmedzenie pohybu v 
rámci miest a obcí. Platilo niekoľ-
ko výnimiek a povolená bola cesta 

do práce s potvrdením od zamest-
návateľa. 

Maloobchodné prevádzky fun-
govali v bežnom režime a reštau-
račné zariadenia v určených ho-
dinách. Aj v takomto režime sa 

dosiahlo výrazné 
zlepšenie situ-
ácie, a to s oveľa 
nižším dopadom 
na ekonomiku. 
Vakcinácia však 
prebieha pomal-
šie, ako sa pô-
vodne plánovalo. 
Po júnovom uvoľ-
není opatrení pre 
turistov, nastú-
pila v lete ďalšia 
vlna. Tá dosiahla 
vrchol na čísle 2 
200 hospitalizo-

vaných. Situácia sa v posledných 
týždňoch opäť mierne zhoršuje, 
dnes však podiel zaočkovaných 
vo vekovej skupine nad dvanásť 
rokov dosahuje 84 percent. Den-

ŽP Trade Bohemia, a.s. je dcér-
skou spoločnosťou Železiarní 
Podbrezová a.s. Zaisťuje predaj 
bezšvíkových oceľových rúr a prís-
lušenstva vyrobených v našich 
železiarňach. Jej obchodným teri-
tóriom je Česká republika, kde pô-
sobí už od roku 1996. Spolupráca 
s našou spoločnosťou je založená 
na stabilite a dobrých obchodných 
vzťahoch. Aj naši západní susedia 
citlivo vnímajú súčasnú pande-
mickú situáciu či nárast cien ener-
gií. Nielen na tieto témy sme sa 
rozprávali s Martinom Čermákom, 
generálnym riaditeľom ŽP Trade 
Bohemia, a.s. 

Sme v závere roka 2021. Ako by 
ste zhodnotili predošlé mesiace?

- Tento rok bol nielen pre našu 
spoločnosť, ale pre celú ekono-
miku v Českej republike výrazne 
poznačený postpandemickým vý-
vojom. Ide však o hospodársky 
pozitívny smer. Charakterizovalo 
ho navýšenie potrieb trhu a do-

plnenie skladových kapacít. Bolo 
potrebné uspokojiť potreby veľ-
koobchodných predajcov hutníc-
kych materiálov, ktorí ponúkajú 
náš sortiment. Navýšenie dodávok 
na štandardné objemy pre výrob-
nú spoločnosť pozitívny trend len 
potvrdilo. Pre ilustráciu, spotreba 
ocele v Európskej únii v priebehu 
druhého štvrťroka za-
znamenala nárast o 
40,5 percenta. 

Spomínate pozitívny 
hospodársky vývoj. 
Veľa sa však hovorí o 
raste cien vstupov, vý-
stupov či energií... 

- V závere zimy a 
na jar bol na základe 
enormného rastu cien 
vstupných surovín 
pre výrobu ocele na-
štartovaný veľmi strmý až turbu-
lentný vývoj v oblasti cenotvorby 
hutníckej produkcie. S mesačnou 
periodicitou dochádzalo k navy-
šovaniu jednotkových cien. Tento 
stav podporil silný dopyt po našom 
sortimente. Situácia pokračovala 

do konca leta, kedy nastalo mier-
ne ochladenie trhu. V súčasnosti je 
rok z pohľadu našich objednávok 
už uzavretý. Sústredíme sa na zais-
tenie objemov pre prvé mesiace 
roku 2022. Štart do nového roku 
bude charakterizovaný prudkým 
zvýšením cien elektrickej energie 
a plynu, teda životne dôležitých 

energií pre našu vý-
robu. Toto navýše-
nie ovplyvnilo naše 
predajné kalkulácie 
a ponuky sortimentu 
v termíne od 1. janu-
ára 2022. 

Môžeme teda pove-
dať, že po vlaňajšom 
ťažkom pandemic-
kom roku sa situácia 
upokojila?

- Áno, môžem 
potvrdiť, že v priebehu roka doš-
lo na trhu k upokojeniu situácie. 
Ale súčasný vývoj a s ním spojený 
príchod ďalšej vlny epidémie CO-
VID-19 znamená pre mnoho spo-
ločností opätovné zavedenie bez-
pečnostných opatrení, prípadne aj 

zmenu pracovného režimu.

Očakávate podobné obmedzenia 
ako v predošlých vlnách pandé-
mie?

- Predpokladám, že vzhľadom k 
preočkovanosti populácie v Čes-
kej republike na úrovni približne 
60 percent nebude dochádzať k 
razantným obmedzeniam tak, ako 
sú nám známe z predošlého roku a 
tým ani negatívnemu ovplyvňova-
niu chodu ekonomiky. 

Aký očakávate vývoj na trhu v 
roku 2022?

- Pokiaľ nedôjde k ovplyvneniu 
chodu ekonomiky vyššie uvede-
nými zdravotno-bezpečnostnými 
opatreniami, verím, že vývoj na 
trhu nebude po novom roku odliš-
ný v porovnaní so súčasnosťou. Ak-
tuálne došlo k zmene nastavenia 
možností dodávok hutníckych ma-
teriálov na americký trh. Pôvodne 
platné obmedzenie v podobe za-
vedenia dovozných ciel a opatrení 
bolo novou administratívou prezi-
denta Joa Bidena zmiernené. Od 
1. januára 2022 je nastavená do-

vozná kvóta na bezcolný dovoz do 
USA vo výške 4,3 milióna ton ocele 
ročne. 

Čo to znamená pre Európu? 
-  Pre európskych výrobcov je to 

predovšetkým pozitívny moment 
možnosti návratu na tradičné trhy. 
V druhom rade aj čiastočné uvoľ-
nenie európskeho trhu o objem 
exportovaných zákaziek do zámo-
ria. Verím, že táto zmena podporí 
pozitívnu trhovú situáciu a umožní 
plniť naše obchodné úlohy na čes-
kom trhu. 

Máme pred sebou posledný me-
siac tohto roka. Čo vás ešte čaká? 

- Ako na konci každého roka, 
plánujeme služobné cesty ku kľú-
čovým obchodným partnerom. Tí 
nám, okrem poďakovania za spolu-
prácu, prinášajú dôležité informá-
cie o stave a vývoji v našom odbe-
rateľskom portfóliu. 

V priebehu roka došlo na trhu k upokojeniu situácie
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

     Popri 
dosiahnutých 

výsledkoch 
sme úspešné 
zrealizovali 

viaceré investičné 
akcie zamerané 

na zlepšenie 
technologických 

procesov a kvality.

né počty nových prípadov sú ak-
tuálne pod tisíc a v nemocniciach 
je približne 600 osôb. Do konca 
novembra tak neboli v platnosti 
prakticky žiadne obmedzenia. 

Aktuálne bola zavedená kon-
trola COVID pasov pri vstupe do 
barov, reštaurácií, fitnescentier 
a ďalších interiérov. Verím, že po 
získaných skúsenostiach za uply-
nulé dva roky katalánske samo-
správne orgány udržia situáciu 
pod kontrolou a nebudú potrebné 
také prísne opatrenia, aké tu boli 
na samotnom začiatku pandémie  
minulý rok a aké dnes, bohužiaľ, 
platia na Slovensku. Som rád, že 
aktuálne neevidujeme žiadny prí-
pad nákazy z radov našich zamest-
nancov.
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Mechanik pri prezúvaní vozidla.  Foto: I. Kardhordová

Naše vozidlá sú na zimu pripravené
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Po krásnej jeseni sa o slovo hlási 
zima. Obdobie, kedy sa na chlad-
né mesiace nepripravuje len prí-
roda, ľudia či zvieratá. Na sneh, 
mráz a poľadovicu musíme pri-
chystať aj svoje motorové vozidlá. 
Je totiž dôležité jazdiť po cestách 
bezpečne a neohrozovať svoje 
zdravie a zdravie iných účastníkov 
cestnej premávky. Automobily je 
potrebné „obuť do správnych to-
pánok“, aby počas jazdy stabilne 
držali na vozovke a nehrozili ne-
bezpečné kolízie. 

Vozový park Železiarní Podbre-
zová a.s. zahŕňa desiatky vozidiel – 
od osobných až po nákladné. Pred 
nástupom zimy je nutné všetky 
prezuť a realizovať aj ďalšie kroky 
nevyhnutné pre ich chod počas 
nasledujúcich mesiacov. Pri takom 

množstve dopravných prostried-
kov je jasné, že nie je možné zvlád-
nuť servis za niekoľko dní. Preto 
je potrebná dlhodobá príprava a 
s prezúvaním sa začína oveľa skôr 
ako majú vo zvyku bežní majitelia 
vozidiel. 

„S prípravou na zimné obdobie 
štartujeme už v polovici septem-
bra. Začíname prezúvať osobné 
autá z požičovne a postupne aj 
ostatné, ktoré sú v podniku re-
ferentsky riadené,“ povedal Ing. 
Peter Krajan, vedúci prevádzkar-
ne doprava. Ako ďalej informoval, 
napriek vyššiemu pracovnému na-
sadeniu zvládli mechanici všetko 
načas. 

„Okrem samotných pneuma-
tík je dôležité myslieť aj na ostat-
né doplnky, ktoré sú nevyhnutné 
pre prevádzkovanie vozidla počas 
zimy. Musíme skontrolovať chla-
diacu zmes potrebnú pre spoľahli-

vý chod vozidla, nemrznúce zmesi 
do ostrekovačov a napríklad aj 
škrabky na zamrznuté okno. Takže 
je toho viac a nie je to len o štan-
dardnom prezúvaní,“ pokračoval P. 
Krajan. 

Nedostatok pneumatík
O nedostatočnom počte kompo-

nentov v rôznych oblastiach výro-
by či priemyslu sa hovorí takmer 
celý kalendárny rok. Automobil-
kám chýbajú čipy, ktoré v mnohých 
prípadoch obmedzujú výrobu. Aj 
naša prevádzkareň dopravy pocí-
tila dôsledky súčasného vývoja na 
trhu. Hoci situácia nebola taká váž-
na ako v iných odvetviach, vedenie 
muselo reagovať pružne, aby do-
kázalo zabezpečiť všetko ešte pred 
začiatkom zimnej sezóny. 

„Chýbal nám určitý typ a roz-
mer pneumatík. Na niektoré sme 
museli dlhšie čakať alebo sme od-
súhlasili inú alternatívu, keďže typ 
dezénu sa na niektorých už nevyrá-
bal,“ doplnil P. Krajan. Zároveň do-
dal, že hoci niektoré neboli ihneď 
k dispozícii, prevádzkareň dopravy 
bola na situáciu pripravená. 

„Pneumatiky sme objednávali 
vopred. S prezúvaním sme začali 
už skôr, takže sme sa pripravili aj 
na takúto situáciu. Pneuservis na 
zimné obdobie všetkých automo-
bilov v podniku trvá totiž až dva 
mesiace a nie je možné realizovať 
ho v krátkom časovom horizonte.“ 

Pneumatiky skladujú
Prevádzkareň doprava musí za 

pomerne krátke obdobie prezuť 
desiatky vozidiel. Je to časovo ná-
ročná práca, ale za roky praxe si ve-
dia pracovníci poradiť, aby všetko 

stihli ešte do príchodu zimy. Pre-
zuté pneumatiky musia následne 
uskladniť, čo nie je úplne jedno-
duché, nakoľko ide o stovky gúm. 
„Pneumatiky z vozidiel Železiarní 
Podbrezová uskladňujeme v rámci 
cestnej dopravy, konkrétne v piv-
niciach budovy a skladoch nášho 
sídla. Tých máme ale viac. Ďalší je 
pri opravovni nákladných automo-
bilov. Je to taký hotel pre pneuma-
tiky,“ povedal odľahčene vedúci 
dopravy. 

Čakajú na prvý sneh
Ako povedal P. Krajan, prezúva-

nie do zimného obdobia je vždy 
časovo náročnejšie. Keď sa na jar 
otepľuje, vodičov čas až tak nena-
háňa. Môžu totiž jazdiť dlhšie aj 
na zimných gumách. Do prezúva-
nia ich netlačia ani podmienky na 
cestných komunikáciách. Iné je to 
na jeseň. S príchodom zimy môže 

byť jazda na letných gumách ne-
bezpečná. Vodiči často situáciu 
podceňujú a spoliehajú sa, že ak 
nie je sneh, nie je potrebná výme-
na pneumatík. „Keď napadne prvý 
sneh, chcú auto prezuť čo najrých-
lejšie, no musia si uvedomiť, že 
kapacity servisov sú naplnené. Aj 
preto naša prevádzkareň prezúva 
vnútropodnikové autá dosť zavča-
su, aby sme mali vytvorené časové 
rezervy,“ upozornil. 

Neistota dnešnej doby zasiahla 
aj mechanikov v našej spoločnos-
ti. Pripraviť množstvo vozidiel na 
zimu je náročné i z pohľadu počtu 
pracovníkov a v súčasnosti môže 
niekoľko z nich vypadnúť kvôli prá-
ceneschopnosti či karanténe. „Rá-
tali sme aj s touto možnosťou. Ale 
dnes môžem povedať, že prezúva-
nie sme zvládli a všetky vozidlá sú 
pripravené a bezpečné,“ dodal na 
záver P. Krajan.

Ceny jedál a nápojov 
v automatoch budú vyššie

V súvislosti s výrazným nárastom 
ceny kávy na medzinárodných tr-
hoch (za posledných dvanásť me-
siacov vzrástla priemerná cena 
kávy o viac ako štyridsať percent), 
nárastom cien energií, dopravy, 
potravín, nápojov a obalov, spo-
ločnosť VERY GOODIES s.r.o. zvýši 
od 1. januára 2022 ceny kávy, ba-
lených potravín a nápojov o päť 
eurocentov v predajných automa-
toch v ŽP a.s., s výnimkou oblože-
ných žemlí, u ktorých sa cena zvýši 
o desať eurocentov.

Od 1. januára 2022 sa na Sloven-
sku zavádza povinné zálohovanie 
všetkých nápojových obalov obsa-
hujúcich viac ako osemdesiat per-
cent vody, ktoré sú balené v plas-

Ing. Ján Villim
asistent personálnej riaditeľky

tových fľašiach alebo plechovkách 
s objemom 0,1 až tri litre. Výška 
zálohy bude jednotná pre PET fľaše 
aj plechovky, a to vo výške pätnásť 
eurocentov a bude pripočítaná k 
cene nápoja. 

Z dôvodu povinného zálohova-
nia a nárastu cien nápojov spo-
ločnosť VERY GOODIES s.r.o. zvýši 
od 1. januára 2022 ceny nápojov v 
PET fľašiach a plechovkách v pre-
dajných automatoch v Železiar-
ňach Podbrezová a.s. celkovo o 
dvadsať eurocentov.

Organizačné normy

Smernica S-345/2021
revízia 2, zmena 0

Kontrola kvality strojárenských výrob-
kov, odstraňovanie a postihovanie ne-
kvalitnej práce

Pokyn PO-010/2021
revízia 1, zmena 0

Manuál BOZP pre SO, GO a investičné 
akcie

Pokyn PO-175/2021
revízia 7, zmena 0

Strategické a nestrategické materiály a 
služby

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.  

Rozhodnutie č. 22/2021 Ukončenie rekonštrukcie cesty I/66 v 
Podbrezovej

Rozhodnutie č. 23/2021 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. na 
december 2021 a január 2022

Opatrenie č. 06/2021 Opatrenia pre realizáciu odporúčaní na 
elimináciu rizík

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 novembri boli zverejnené:

V servise musia prezuť desiatky vozidiel. Foto: I. Kardhordová

Ilustračné foto: M. Gončár
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M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Stredisko na Táľoch je na zimnú sezónu pripravené.  Foto: I. Kardhordová

Jozef Soták: Tále sú pre mňa srdcová záležitosť

V auguste nastúpil na pozíciu ge-
nerálneho riaditeľa akciovej spo-
ločnosti Tále. K stredisku má veľmi 
blízko. Už ako malý chlapec trávil 
na tamojších lúkach veľa času. Bol 
pri zrode jedného z najväčších a 
najkrajších golfových areálov na 
Slovensku. Golfu sa pritom sám 
venuje a je aj v štruktúrach Profe-
sionálnej golfovej asociácie Čiech. 
Jozef Soták chce naďalej Tále zve-
ľaďovať, aby do regiónu prichádza-
lo čo najviac turistov. Viac prezradil 
v rozhovore. 

Na Táľoch pôsobíte prakticky od 
výstavby golfového areálu. Pred 
piatimi rokmi ste odišli, aby ste sa 
v lete tohto roka opäť vrátili. Čo 
vás spája s týmto strediskom? 

- Na Táľoch pôsobím už od roku 
2001. Pracoval som ako tréner, ne-
skôr ako šéftréner strediska. S os-
tatnými členmi golfového klubu a 
členmi tímu na Táľoch sme boli sú-
časťou Slovenskej golfovej asociá-
cie. Pred piatimi rokmi som odišiel 
a začal pracovať v rodinnej „ese-
ročke“. Tento rok v auguste som sa 
vrátil s tým, že sa blíži dvadsiate vý-
ročie strediska. Pozíciu generálneho 
riaditeľa som prijal po odchode Ľu-
boša Ďurinďáka. 

Čo pre vás golf znamená?
- Golf mám veľmi rád a je pre 

mňa aj prácou. Počas prvých rokov 
fungovania ihriska som veľa od-
trénoval, denne aj päť-šesť hodín. 
Robil som všetko preto, aby sme sa 
zlepšovali. Následne som mal úraz 
ľavej ruky, ktorý mi spôsobil stredne 
ťažké postihnutie. Ale na golf som 
nezanevrel a hrám ho stále, hoci už 
nie som na takej úrovni ako kedysi. 

Vidieť, že Tále vám prirástli k srdcu, 
je tak?

- Pre mňa už Tále neznamenajú 
len prácu. Dokonca si neviem pred-
staviť, že by som tu nebol. Naozaj sú 
mojou srdcovou záležitosťou. Veď 
už ako malí chlapci sme sem chodili. 
Na miestach, kde je toto stredisko, 
bola len lúka. Zbierali sme hríby či 
podbeľ. Odísť odtiaľto jednoducho 
nie je možné. Na Táľoch som od-
pracoval kvantum hodín. Za pätnásť 
rokov išlo o množstvo víkendov bez 
rodiny. Prostredie je tu skutočne 
nádherné. 

Golfu ste dali veľa. Ako sa zmenil 
pohľad verejnosti na tento šport? 
Dostáva sa viac do povedomia?

- Golf sa rozvíja, ale menej, ako by 
mohol. So slovenskou golfistkou Zu-
zanou Kamasovou sme zrealizovali 
bezplatné vzdelávanie golfu na zák-
ladných a stredných školách. S pani 
Gašparovičovou som bol súčasťou 
Asociácie juniorských golfistov Slo-
venska. Zadarmo sme organizovali 
turnaje. Keby sa v tom pokračovalo, 

možno máme dnes o stovky golfis-
tov viac. 

Vy nie ste len hráčom a trénerom 
golfu, ale vydali ste aj publikáciu 
pre školy...

- Som autorom učebných osnov 
pre základné a stredné školy na 
predmet golf. V Českej republike 
moje stanovy prebrali mnohé školy 
a vyučujú z nich. Je ich asi sedem-
sto. Ak sa nemýlim, na Slovensku 
sú tri. V minulosti bol golf podpo-
rovaný predovšetkým smerom k 
reprezentácii a trochu sa zabudlo 
na ostatných členov. Nové vedenie 
Slovenskej golfovej asociácie sa 
chce viac zamerať na všetky smery. 

Golf mnohí považujú za drahý 
šport. Aký je váš názor?

- Dnes si viete kúpiť golfové pali-
ce za 400-500 eur a máte ich desať 
rokov. Keď ste členom nejakého 
športového klubu, nevidieť veľký 
rozdiel. Syn hráva volejbal a tiež 
platí pomerne vysoké členské. U 
nás môže dieťa za 65 eur ročne hrať 
golf neobmedzene. Ak sa pohneme 
správnym smerom, golf môže byť 
čoraz populárnejší. Z hľadiska roz-
voja osobnosti ide o fair-play hru a 
nemyslím si, že ak ho niekto začne 
hrať, bude mať oveľa viac zvýšené 
náklady. Mám priateľov nielen z 
okolia, ale z celého Slovenska, ktorí 
nemajú žiadne drahé autá a venujú 
sa tomuto športu. 

Pomohlo golfu opätovné zarade-
nie do olympijského programu?

- V rámci dotácií určite áno. Bol 
u nás na návšteve olympijský me-
dailista Rory Sabbatini. Hoci nie je 
rodený Slovák, golfu v našej krajine 
chce pomôcť a rozšíriť ho. Myslím, 
že aj súčasný prezident Slovenskej 

golfovej asociácie vie, čo musí uro-
biť, aby sa ľudia začali tomuto špor-
tu viac venovať. Niekomu sa môžu 
zdať poplatky za golf v našom stre-
disku o niečo vyššie, ale musíme si 
uvedomiť, v akej kvalite máme ih-
risko. Výhodou golfu je aj to, že je 
menej namáhavý, ako napríklad ho-
kej, lyžovanie, plávanie a podobne. 

Vráťme sa k stredisku na Táľoch. 
S akými cieľmi ste sem v lete pri-
chádzali na pozíciu generálneho 
riaditeľa?

- Cieľom je Tále naďalej zveľaďo-
vať. Za dvadsať rokov sa tu urobilo 
kvantum práce a z obyčajnej lúky 
vzniklo jedno nádherné stredisko. 
Obnovili sme tiež vleky. Aj dnes je už 
kopec pripravený na zimu po všet-
kých stránkach. Veľkou výhodou sú 
dva hotely, kde ľudia radi chodia na 
pobyty. Máme apartmánový dom 
a veľké parkovisko. Návštevníci za-
parkujú a „suchou“ nohou prejdú 
rovno do areálu. 

A čo dlhodobá vízia?
- Cieľom je pokračovať v dob-

rých veciach, ktoré sú rozbehnuté 
a fungujú. Chceme prilákať nových 
klientov a čo najviac zveľadiť oko-
lie. Možno novou výstavbou, ale aj 
výsadbou zelene, stromov či kríkov. 
Prajem si, aby bolo toto miesto z 
roka na rok krajšie. Plánujeme tiež 
obnoviť hotel Stupka či energeticky 
zhodnotiť a zlepšiť všetky zariade-
nia. Plány máme veľké, pribúdajú 
apartmánové domy a aj viac turis-
tov. Takisto by sme radi pripravili 
investície na zväčšenie kuchyne. 
Nápady a myšlienky máme stále. A 
hoci sa môže zdať, že je všetko su-
per, vždy môže byť aj lepšie. 

Budúci rok oslavujú Tále jubileum. 
Pripravujete oslavu?

- V auguste 2022 bude mať ihris-
ko okrúhlych dvadsať rokov. Bude-
me sa snažiť pripraviť oslavu tejto 
obrovskej investície s ľuďmi, ktorí 
nám pomohli alebo sú členmi stre-
diska či našimi priateľmi. 

Vlaňajšia zimná sezóna bola vý-
razne poznačená pandémiou. Akú 
predpovedáte tento rok, keď je si-
tuácia opäť nejasná?

- Vlaňajšia zimná sezóna trvala 
päť dní. Zo dňa na deň nás zatvorili. 
Museli sme vypnúť vleky a zatvoriť 
zasnežené ihrisko. Nelyžovalo sa 
a straty boli obrovské. Za štyridsať 
rokov si nepamätám zasnežený are-
ál, na ktorom nie sú žiadni ľudia a 
kde sme jedlo podávali z okienka v 
bufete. Našťastie, ľudia prichádzali. 

Najčastejšie turisti alebo skialpinis-
ti. Ale vlaňajšia zima bola krutým 
zážitkom. Uvidíme, či sa bude v tej-
to sezóne lyžovať. Na Slovensku, vo 
svete a asi ani nikde vo vesmíre nik-
to nevie, aké rozhodnutie padne. 
Keďže športujem celý život, neviem 
si predstaviť, že budú deti zatvore-
né bez lyžiarskych pobytov alebo, 
napríklad, aj bez telesnej výchovy. 

Na sezónu máte ale všetko pripra-
vené, áno?

- Ideme do toho s tým, že sezóna 
bude. Takisto je personál priprave-
ný ihneď nastúpiť do práce. Rozdiel 
je v tom, že nič veľkolepé neplánu-
jeme. Keď nebola pandémia, vedeli 
sme, že v januári urobíme takú ak-
ciu, o týždeň zasa inú. Dnes sa do 
takéhoto štádia dostať nevieme. 
Sme pripravení aj na lyžiarske kur-
zy pre školy. Robíme, čo sa dá. Viac 
už nedokážeme, keďže nevieme, čo 
bude zajtra. A to je chyba, na ktorú 
by som poukázal. Nič nie je vopred 
naplánované, podnikatelia nevedia, 
čo bude. Strediská prichádzajú o 
obrovské peniaze, lebo niekto po-
vedal, že lyžovať sa nesmie. Naprík-
lad u nás ani nie je kabínková lanov-
ka. Máme klasický vlek, ľudia majú 
na nohách lyže dlhé viac ako meter, 
čiže automaticky sú od seba vzdia-
lení. Nerozumel som teda príkazu, 
že lyžovať sa nemohlo. 

Zaujíma návštevníkov, či odštartu-
jete zimnú sezónu podľa plánu?

- Až 80 percent turistov sú naši 
stáli hostia, ktorí sem chodia 10-15 
rokov a s nimi pravidelne komuni-
kujeme. Vedia, v akej sme situácii. 
Na sezónu sme pripravení, lyžovať 
budeme, kopec bude zasnežený a 
bezpečný. Dokonca sme pripravili 
novinku. Počas víkendu bude stre-
disko v prevádzke už od ôsmej hodi-
ny ráno. Lyžiari tak nebudú musieť 
kupovať špeciálny skipas na rannú 
lyžovačku.

Hovoríme o zimnej sezóne a čo let-
ná? Aká bola z vášho pohľadu?

- Začala sa v júni. Počas prázdnin 
prišlo dosť ľudí zo Slovenska a z 
Českej republiky. Tieto dva mesiace 
boli štandardné a stúpla obsade-
nosť hotelov. Ľudia sa konečne do-
stali von. Je pravda, že menej cesto-
vali mimo Slovenska, ale stále ich je 
veľa, ktorí navštívia krásy a atrakcie 
našej krajiny. Tiež sme mali firemné 
golfové turnaje. Akurát sme ich zor-
ganizovali asi o dvadsať menej ako v 
minulých rokoch. 

Čiže dopady pandémie poriadne 

pociťujete... 
- Lyžovanie v zime a golf v lete sú 

v exteriéri. Na všetkých golfových 
turnajoch máme občerstvenie von-
ku. Čiže obmedzenia boli dosť zle 
smerované. Október bol krásny, 
prišlo veľa golfistov a mali sme aj 
turnaje. Lenže opäť máme zatvore-
né hotely a ľudia nechcú alebo ne-
môžu voľne cestovať. Keď máte za-
tvorené tri reštaurácie a dva hotely, 
je to likvidačné. Iba vďaka finan-
čnej i morálnej podpore Železiarní 
Podbrezová môže stredisko prežiť. 
Poznám však veľa priateľov, ktorí 
prevádzkujú ubytovacie zariadenia. 
Je možné, že už viac neotvoria, ne-
hovoriac o reštauráciách. To, čo sa 
deje, je strašné...

Čiže naznačujete, že pomoc od štá-
tu je neadekvátna?

- V prvom rade je zle nastavená. 
Nemôžeme dostať príspevok vo 
výške 80-tich percent z výplaty bez 
toho, aby boli zohľadnené náklady 
na energie, zasnežovanie a podob-
ne. Keď si to premietneme do čísel, 
ide o hrozný pohľad. V minulosti 
sme dokázali zorganizovať v júni 
cez dvadsať turnajov. Tento rok boli 
tri. Táto situácia nemá vplyv len na 
stredisko Tále, ale na celú dolinu. 

A čo zahraničná klientela?
- Už teraz viem, že jej bude menej. 

Máme okolo desať rodín z Anglicka, 
Maďarska či Talianska, ktoré sem 
chodili pravidelne. Tento rok zrejme 
neprídu. Ak obmedzíme pohyb na 
hraniciach, musí byť odôvodnené, 
prečo. Talianov čakáme celý rok a 
ak nevycestujú, už to nebude tá 
radosť, ktorú sme vždy mali. Vieme 
tiež, že maďarské úrady zakázali or-
ganizovať školám zájazdy mimo kra-
jiny. Verím, že aspoň naše základné 
a stredné školy budú môcť lyžovať. 
Sám mám deti. Ak im zabránime 
športovať a byť na čerstvom vzdu-
chu, tak to je zúfalý stav. 

Čo znamenajú Tále pre región Ho-
rehronie? 

- Už prvé roky naznačili, že ihrisko 
je špičkové, jedno z dvoch najlep-
ších na Slovensku a návštevníci sem 
radi chodili. Nájdu tu vleky, dobrú 
infraštruktúru, ale i krásnu prírodu. 
V minulosti boli veľké protesty proti 
výstavbám. No Tále majú, naprík-
lad, výborné výsledky rozboru vody 
odtekajúcej z golfového ihriska. 
Zveľadením lúk sa sem vrátilo 24 
druhov zvierat. Môžeme sa pozrieť 
do obcí Bystrá či Mýto pod Ďumbie-
rom. Aj vďaka Táľom majú obrovský 
rozvoj v oblasti nehnuteľností. Čiže 
nie je to len o lyžovačke v zime, ale 
aj o aktivitách v letných mesiacoch, 
ktoré ponúkame. K tomu musíme 
prirátať množstvo návštevníkov, 
ktorí sem zavítajú. Keď organizuje-
me golfový turnaj na Táľoch, príde 
okolo 120 ľudí. Niekedy sa nám 
podarí urobiť tri-štyri turnaje týž-
denne. Zrazu sa u nás otočia stovky 
ľudí, ktorí tu nechávajú svoj kapitál. 
Keby nebolo golfové ihrisko, také-
to počty by sem neprišli. Rozvoj 
infraštruktúry ukázal, čo dokázalo 
golfové ihrisko, stredisko Tále, ale 
i Chopok či Ďumbier, kde chodí 
množstvo turistov. A to je pre celý 
región veľmi pozitívne.

Vaše slová na záver?
- Ďakujem nielen všetkým turis-

tom, ale predovšetkým ľuďom z 
okolia a celého Horehronia, ktorí 
radi Tále navštevujú. Prajem každé-
mu najmä veľa zdravia, aby sme sa 
v našom stredisku aj naďalej stre-
távali. Verím, že súčasná situácia 
pominie a opäť sa budeme môcť 
naplno tešiť z pobytu v krásnom 
prostredí Nízkych Tatier bez akých-
koľvek obmedzení.

Jozef Soták (v strede) so zamestnancami Tále a.s. pri príprave zimnej lyžiarskej sezóny.                                  Foto: I. Kardhordová
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Sebastián Grísnik získal v španielskej Santa Susanne titul majstra sveta

Riaditeľka školy Ing. Miriam Pindiaková a hlavný majster Mgr. Jozef Zákalický spolu so žiakmi pri slávnostnom otváraní dielní.       Foto: J. Čief

Absolvent našej školy majstrom sveta 
v klasickej kulturistike juniorov

Vyvrcholením tohtoročných je-
senných pohárových súťaží v kul-
turistike a fitness boli majstrov-
stvá sveta v španielskej Santa 
Susanne v dňoch 4. – 9. novem-
bra. V juniorskej kategórii repre-
zentoval Slovenskú republiku aj 
bývalý študent Súkromnej stred-
nej odbornej školy hutníckej ŽP 
a člen oddielu Fitšport Železiarne 
Podbrezová Sebastián Grísnik. 

Mladý borec potvrdil svoju vý-
bornú formu už na slovenských 
pohárových súťažiach, kde v ak-
tuálnom roku vybojoval tri zlaté 
medaily na Grand Prix Trnava, Dy-
namic Cup Dolný Kubín a na Veľkej 
cene Dubnice. V konfrontácii so 
svetovou kulturistickou špičkou 
Sebastián svojich fanúšikov aj od-
bornú verejnosť na Slovensku ne-
sklamal, práve naopak. V náročnej 
konkurencii vybojoval zlatú medai-
lu a titul majstra sveta v klasickej 
kulturistike juniorov. (Čitatelia z 
radov fanúšikov kulturistiky a fit-
ness si iste spomenú, že rovnaký 
úspech dosiahol pred štrnástimi 
rokmi Peter Bella, ktorému hymna 
pre víťaza znela na majstrovstvách Simona Babicová Laura Lamperová

sveta v Budapešti.)
Popri tomto výnimočnom ús-

pechu slovenskej kulturistiky ne-
možno zabudnúť ani na tohtoroč-
né výsledky ďalších oddielových 
členov klubu Fitšport Železiarne 
Podbrezová. Fitneska Simona Ba-
bicová vybojovala prvé miesto v 
kategórii wellness fitness na Veľkej 
cene Jankovič Cup v Senici. Tým 

sa automaticky nominovala na 
spomínané majstrovstvá sveta v 
Španielsku, kde vo svojej kategó-
rii obsadila deviate miesto. Pekný 
výsledok dosiahla na svojej prvej 
súťaži aj Laura Lamperová, ktorá 
na podujatí FitFactory Cup v Lip-
tovskom Mikuláši vybojovala strie-
bornú medailu v kategórií bikini 
fitness do 162 cm.

Otvorili nové priestory sústružníckej a frézarskej dielne

Dňa 23. novembra boli v Súkrom-
nej spojenej škole Železiarne 
Podbrezová po niekoľkomesačnej 
rekonštrukcii symbolicky otvo-
rené zrekonštruované priestory 
sústružníckej a frézarskej dielne. 
Projekt finančne podporilo vede-
nie ŽP a.s., vďaka čomu boli pre 
žiakov vytvorené modernejšie 
dielne na praktické vyučovanie. 

Našu školu zároveň teší, že aj 
vďaka operačnému programu 
IROP a projektu „Modernizácia 
vybavenia praktického vyučovania 
ako nástroj na zvýšenie počtu žia-
kov na SSOŠH ŽP“ môže zmoder-
nizovať strojové vybavenie dielní. 
Podmienky na praktické vyučo-
vanie sa neustále zlepšujú, vďaka 
čomu môžu žiaci ľahšie nadobud-
núť zručnosti a skúsenosti vo svo-
jom odbore.

Mgr. Jozef Zákalický, projekto-
vý manažér a hlavný majster od-
bornej výchovy, hovorí o prínose 
zmodernizovaných dielní. 

„Našou snahou je pripravovať 
žiakov pre klasické technické pro-
fesie v moderných učebniach a 
dielňach s inovatívnym obsahom 
vzdelávania a neustále sa prispô-
sobujúcim novým trendom v jed-
notlivých odvetviach hutníctva, 
strojárstva, mechatroniky a elek-
trotechniky. Dielne sme inovova-
li v rámci aktuálneho projektu a 
týka sa aj dielní strojového obrá-
bania kovov, kde ešte stále pre-
bieha dodávka a inštalácia nových 
strojov. Mohli by sme byť spokojní 
s týmto stavom, ale stále vidíme 
priestor vylepšovať pracovné pod-
mienky pre našich zamestnancov 
a, predovšetkým, pre našich žia-
kov,“ povedal na úvod Mgr. Jozef 
Zákalický.

Pohľad do minulosti
Od roku 1989, kedy sa prví ab-

solventi mohli zúčastniť odborné-
ho výcviku v novovybudovaných 
dielňach, ubehlo už 32 rokov. 
Starší si spomenú, že dovtedy boli 
dielne v súčasnom Dome športu. 
Niektoré obrábacie stroje, ktoré 
vtedy používali, boli premiestne-

né do nových priestorov. V našej 
škole plnili účel prakticky až do-
dnes. 

„Ich dlhá životnosť bola spô-
sobená určite aj ich kvalitou, od-
borne vykonávanou obsluhou, 
realizáciou pravidelnej údržby a 
starostlivosťou. Ďalšie obrábacie 
stroje sme získali v roku 1996, a 
to delimitáciou Stredného odbor-
ného učilištia strojárskeho Piesok. 
Najstarší stroj, ktorý sme doteraz 
mali, bol sústruh SV18RA s kopír-
kou z roku 1958. Napriek tomu, že 
bol funkčný, bol morálne zastara-
lý a nepresný,“ informuje hlavný 
majster odbornej výchovy. 

V roku 2013 boli postupne do-
plnené obrábacie stroje aj v rámci 
projektu „Centra odborného vý-
cviku vedecko-technických a ob-
služných pracovníkov pre duálne 
vzdelávanie“. Naša škola získala aj 
prvé CNC stroje, kde sa žiaci učili 
prvým krôčikom programovania. 
„Takýmto postupným spôsobom, 
v spolupráci so zriaďovateľom, 
sme zmodernizovali časť strojov. 
Ostatné pôvodné prešli kontrolou 
technickej inšpekcie, revíznymi 
kontrolami a boli doplnené o nové 
bezpečnostné prvky, ktorými sú už 
nové stroje vybavené bežne. Verí-
me, že takto inovované poslúžia 
pre ďalšie generácie študentov,“ 
dodal Mgr. Zákalický.

Súčasnosť a plány do budúcnosti
V súčasnosti sa v našej škole 

tešia na novú strednú generáciu 
CNC strojov, ktoré by mali byť 
dodané už v priebehu decembra. 
Bude výzvou pre vyučujúcich, 
odborných učiteľov, majstrov od-
bornej výchovy a v neposlednom 
rade aj pre žiakov naučiť sa nové 
programovacie jazyky.

„Čo sa týka plánov do budúc-
nosti, pracujeme na príprave 
podkladov pre podanie ďalšieho 
projektu. Chceli by sme inovovať 
dielne pre ručné spracovanie ko-
vov. V nich máme ešte pôvodné 
vybavenie, ktoré si udržujeme v 
prevádzkyschopnom stave. Staré 

pracovné stoly sme už niekoľko-
krát poopravovali vo vlastnej réžii. 
Pracovné dosky už tiež poznačil 
zub času. Ostatné technické zaria-
denia, ktoré sú súčasťou vybave-
nia dielní, sú rovnako morálne za-
starané. Preto urobíme všetko pre 
to, aby sme aj v týchto dielňach 
pripravili pre žiakov príjemné pro-
stredie a zabezpečili im všetko po-
trebné, napríklad nástroje a nára-
die. Chceme žiakov naučiť zručne 
narábať a používať, aby sme im 
uľahčili prechod na vykonávanie 
odborného výcviku vo výrobných 
prevádzkarňach podniku Železiar-
ne Podbrezová. Pevne verím, že v 
konkurencii obstojíme, pripravíme 
dobrý projekt a získame potrebné 
zariadenia na nevyhnutnú moder-
nizáciu dielní pre ručné spraco-
vanie kovov,“ zaželal si na záver J. 
Zákalický.

O tom, ako modernizácia zlepší 
podmienky nielen pre žiakov, ale 
aj vyučujúcich a ako si na nové 

dielne a modernejšie strojové 
vybavenie zvykajú žiaci, sme sa 
rozprávali s majstrami odbornej 
výchovy.

Ing. Jozef Gajdoš
- Modernizácia frézarskej diel-

ne pre mňa prináša dôležitý as-
pekt. Podstatné celkové zlepšenie 
výsledku ergonómie pracoviska 
a tým dotváranie súladu medzi 
individuálnymi, fyzickými a men-
tálnymi predpokladmi žiakov. To 
vyučujúcemu uľahčí a skvalitní 
výchovno-vzdelávacie metódy 
práce. Ďalšou vecou je uľahčenie 
kontroly vyučujúcim pri sledovaní 
postupu prác na strojoch a zlep-
šenie výsledkov pri výrobe súčias-
tok. Pri práci na frézarskej dielni 
sa na tvárach žiakov zračí spokoj-
nosť. Zároveň možno sledovať ich 
profesijnú zvedavosť pri používaní 
novších typov frézok pri nastavo-
vaní hodnôt obrábania pomocou 
numerických displejov. Zároveň 
si žiaci potrebujú potvrdiť znalos-

ti zo základných matematických 
poučiek pri odčítavaní rozmerov 
v osiach x, y, z používaných v troj-
rozmernom priestore.

Mgr. Vlastimír Veverka
- Nielen žiakov, ale samozrejme 

aj nás majstrov odbornej výchovy 
teší „prírastok“ v podobe nových 
strojov a zrekonštruovaných diel-
ní. Máme pekne vynovené prie-
story, dostatok denného svetla 
cez nové svetlíky, LED osvetlenie 
či novú podlahovú krytinu. Žiaci 
sa tešia na prvé kontakty s novými 
strojmi. Sami si k nim vyrábame 
rohože, aby boli bezpečné pri prá-
ci a zároveň, aby sme predchádzali 
poškodeniu novej podlahy dielní. 
V ďalšej fáze sa budeme venovať 
školskému výchovnovzdelávacie-
mu procesu a praktickým činnos-
tiam na kovoobrábacích strojoch. 
Začíname jednoduchými sústruž-
níckymi operáciami a postupne 
budeme prechádzať k zložitejším 
prácam.

Ing. Pavol Buček, PhD.
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Vy sa pýtate, my odpovedáme
V redakcii novín Podbrezovan sme pre vás pripravili rubriku „Vy sa pýtate, my odpovedáme.“ V nasledujúcich 
riadkoch budeme odpovedať na otázky, riešiť vaše pripomienky či návrhy zo života v Železiarňach Podbrezo-
vá a.s., ktoré nám budete adresovať mailom alebo poštou. 

V posledných týždňoch je jednou z najaktuálnejších tém stravovanie v našej spoločnosti, zmeny, novinky či 
nápady, ktoré stravníci navrhujú. Ďalšia pripomienka sa týka polievok. Naši zamestnanci by uvítali, keby mali o 
ich zložení väčší prehľad. Podľa názvu totiž často nevedia určiť, o aký druh ide. Zaujíma ich tiež, čo obsahujú a 
či sú číre alebo zahustené. 

V spolupráci so spoločnosťou ŽP Gastroservis, s.r.o., ktorá stravovanie v našich kantínach zabezpečuje, sme 
pripravili veľký prehľad. V príspevku nižšie môžete vidieť abecedný zoznam polievok ponúkaných v našich stra-
vovacích zariadeniach aj s kompletným zložením, ktoré obsahujú a aj informáciu o prípadnom zahustení. Verí-
me, že táto "pomôcka" uľahčí našim stravníkom rozhodovanie, ktorú polievku si na konkrétny deň objednajú. 

 Ak máte aj vy akúkoľvek otázku, pripomienku alebo chcete niečo zistiť z rôznych oblastí života v našich že-
leziarňach, napíšte nám mail na adresu noviny@zelpo.sk, prípadne pošlite pripomienku na adresu Redakcia 
Podbrezovan, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová. 

● BORŠČ S MÄSOM – hovädzie a bravčové mleté mäso, zemiaky, kapusta kvasená, repa, koreňová zelenina, 
koreniny (zahustená zápražkou a mliekom).
● BROKOLICOVÁ DÁNSKA – brokolica, zemiaky, maslo, koreniny, pochutiny (zahustená zápražkou a mliekom).
● BROKOLICOVÁ S FAZUĽOU – brokolica, biela fazuľa, koreniny (zahustená zápražkou).
● BRYNDZOVÁ SO STRÚHANÝM CESTOM – bryndza, zemiaky, mlieko, maslo, rajbanička, koreniny.
● BULHARSKÁ – mleté hovädzie mäso, zemiaky, karfiol, fazuľka, koreňová zelenina, paradajky, koreniny.
● CESNAKOVÁ S HALUŠKAMI – zemiaky, halušky, cesnak, koreniny (zahustená zápražkou).
● CESNAKOVÁ SO ZEMIAKMI – zemiaky, cesnak, maslo, koreniny (zahustená zápražkou).
● DRŽKOVÁ – hovädzie držky, vývar, cesnak, koreniny (zahustená zápražkou).
● FAZUĽKOVÁ KYSLÁ S KÔPROM – zelená fazuľka, maslo, koreniny, pochutiny, (zahustená zápražkou a smota-
nou).
● FAZUĽOVÁ KYSLÁ – fazuľa, koreniny, pochutiny (zahustená zápražkou a smotanou).
● FRANCÚZSKA – kapusta, pór, zemiaky, koreňová zelenina, maslo, koreniny, cestovina.
● FRANKFURTSKÁ – koreňová zelenina, saláma, koreniny (zahustená zápražkou a mliekom).
● FURMANSKÁ – mleté bravčové mäso, biela fazuľa, zemiaky, cesnak, koreniny, paradajkový pretlak (zahustená 
zápražkou a mliekom).
● GORALSKÁ – kapusta kvasená, zemiaky, biela fazuľa, slanina, koreniny (zahustená zápražkou a mliekom).
● GULÁŠOVÁ – mleté hovädzie mäso, zemiaky, cesnak, koreniny (zahustená zápražkou).
● HLIVOVÁ SO ZELENINOU – hliva, zemiaky, koreňová zelenina, maslo, vajce, koreniny (zahustená zápražkou).
● HORÁCKA – zemiaky, koreňová zelenina, šampiňóny, koreniny (zahustená zápražkou a mliekom).
● HOVÄDZIA S CESTOVINOU – vývar z hovädzích kostí, koreňová zelenina, cibuľa, rezance, koreniny.
● HOVÄDZIA S PEČEŇOVÝMI HALUŠKAMI – vývar z hovädzích kostí, koreňová zelenina, cibuľa, pečeňové haluš-
ky, koreniny.
● HRACHOVÁ SO SALÁMOU – hrach, saláma, cestoviny, koreňová zelenina, cesnak, (zahustená zápražkou a 
mliekom).
● HRÁŠKOVÁ S HUBAMI – hrášok, šampiňóny, maslo, cestoviny (zahustená zápražkou).
● HŔSTKOVÁ – hrach, fazuľa biela, šošovica, krúpy, cesnak, koreňová zelenina, (zahustená zápražkou).
● KAPUSTOVÁ LETNÁ – kapusta, paradajkový pretlak, koreniny, pochutiny (zahustená zápražkou a mliekom).
● KAPUSTOVÁ S KLOBÁSOU – kapusta kvasená, klobása, cibuľa, cesnak, koreniny (zahustená zápražkou a smo-
tanou).
● KAPUSTOVÁ S ÚDENÝM MÄSOM – kapusta kvasená, údené mäso, cibuľa, cesnak, koreniny (zahustená zápraž-
kou a mliekom).
● KARFIOLOVÁ – karfiol, maslo, koreniny (zahustená zápražkou).
● KELOVÁ S KRÚPAMI – kel, krúpy, cibuľa, koreniny (zahustená zápražkou).
● KELOVÁ S RYŽOU – kel, ryža, cibuľa, koreniny (zahustená zápražkou).
● KELOVÁ SO ZEMIAKMI – kel, zemiaky, cibuľa, cesnak, koreniny (zahustená zápražkou).
● KLÁŠTORNÁ – šampiňóny, hrášok, paradajkový pretlak, syr, halušky, maslo, koreniny (zahustená zápražkou).
● KRUPICOVÁ SO ZELENINOU – koreňová zelenina, koreniny (zahustená krupicovou zápražkou).
● KRÚPKOVÁ – koreňová zelenina, krúpy, koreniny (zahustená zápražkou).
● KYJEVSKÉ SČI – mleté hovädzie a bravčové mäso, kapusta kvasená, paradajkový pretlak, koreniny (zahustená 
zápražkou).
● MEXICKÁ FAZUĽOVÁ – mleté hovädzie mäso, klobása, fazuľa, cesnak, cibuľa, paradajkový pretlak, koreniny 
(zahustená zápražkou).
● MRKVOVÁ S PÓROM – karotienka, pór, mrkva, zemiaky, maslo, koreniny.
● ORAVSKÁ FAZUĽOVÁ – fazuľa, koreňová zelenina, zemiaky, rezance, údené mäso, cesnak, cibuľa, koreniny 
(zahustená zápražkou).
● POHRONSKÁ – koreňová zelenina, zemiaky, ryža, cibuľa, koreniny (zahustená zápražkou).
● PÓROVÁ S KRÚPAMI – pór, krúpy, koreňová zelenina, koreniny (zahustená zápražkou).
● PÓROVÁ SO ZEMIAKMI – pór, zemiaky, maslo, koreniny (zahustená zápražkou).
● PREŠPORSKÁ – mleté bravčové mäso, kapusta, zemiaky, koreňová zelenina, pór, cibuľa, vajce, koreniny.
● PARADAJKOVÁ S CESTOVINOU – paradajkový pretlak, cestovina, cibuľa, koreniny, pochutiny (zahustená 
zápražkou).
● PARADAJKOVÁ S RYŽOU – pretlak, ryža, cibuľa, koreniny, pochutiny (zahustená zápražkou).
● RASCOVÁ S VAJCOM – vajce, koreniny (zahustená zápražkou).
● ROĽNÍCKA S RAJBANIČKOU – koreňová zelenina, koreniny, rajbanička (zahustená zápražkou).
● SEDLIACKA – koreňová zelenina, šampiňóny, zemiaky, rezance, koreniny (zahustená zápražkou).
● SLEPAČIA S CESTOVINOU – vývar zo sliepky, koreňová zelenina, rezance, cibuľa, koreniny.
● SLOVENSKÁ HUBOVÁ – zemiaky, šampiňóny, cesnak, maslo (zahustená zápražkou a smotanou).
● SLOVENSKÁ ŠAJTLAVA – kapusta kvasená, zemiaky, koreňová zelenina, slanina, cibuľa (zahustená zápražkou 
a mliekom).
● ŠOŠOVICOVÁ S KYSLOU KAPUSTOU – mleté hovädzie mäso, kvasená kapusta, šošovica, cibuľa, koreniny, po-
chutiny (zahustená zápražkou a mliekom).
● ŠOŠOVICOVÁ KYSLÁ – šošovica, cibuľa, cesnak, koreniny, pochutiny (zahustená zápražkou a smotanou).
● ŠPENÁTOVÁ SO SYROVÝMI HALUŠKAMI – špenát, vajce, syrové halušky, cesnak, maslo, koreniny (zahustená 
zápražkou a mliekom).
● STUPAVSKÁ ZABÍJAČKOVÁ – mleté bravčové mäso, kapusta kvasená, krúpy, cibuľa, cesnak, koreniny (zahus-
tená zápražkou).
● SURDICA – fazuľa, kapusta, cibuľa, cesnak, halušky, koreniny (zahustená zápražkou).
● TERCHOVSKÁ – mleté hovädzie mäso, zemiaky, zelená fazuľka, šampiňóny, slanina, cibuľa, cesnak, koreniny 
(zahustená zápražkou).
● ÚDENINOVÁ – údené mäso, šošovica, zemiaky, koreňová zelenina, cibuľa, koreniny (zahustená zápražkou).
● ZELENINOVÁ – karotienka, karfiol, hrášok, koreň. zelenina, šampiňóny, koreniny (zahustená zápražkou).
● ZELENINOVÁ SO ŠUNKOU – šunka, zemiaky, pór, paradajkový pretlak, cesnak, cibuľa, koreniny.
● ZEMIAKOVÁ KYSLÁ S HUBAMI – zemiaky, šampiňóny, maslo, koreniny (zahustená zápražkou a mliekom).
*zápražka – opražená múka na oleji, alebo bravčovej masti.

Zoznam polievok ŽP Gastroservis s.r.o.Jedálny lístok 6. – 12. 12. 2021
Pondelok

Polievky:	 držková,	 pohronská,	 pe-
čivo.
● Kuracie stehno na smotane, ces-
tovina ● Bravčový rezeň belehrad-
ský, opekané zemiaky, uhorka ● 
Pečená ryba, krúpy so zeleninou ● 
Ryžový nákyp s ovocím.

Utorok
Polievky:	gulášová,	hlivová	so	zele-
ninou,	pečivo.
● Bravčová pečienka sedliacka, 
červená kapusta, knedľa ● Mor-
čacie prsia plnené špenátom a sy-
rom, ryža, šalát ● Roľnícke zemiaky, 
uhorka ● Cesnakové osie hniezda. 

Streda
Polievky:	 šošovicová	 s	 kyslou	 ka-
pustou,	francúzska,	pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemia-
ková kaša, šalát ● Bravčové stehno 
záhradnícke, tarhoňa, uhorka ● 
Restovaná hydinová pečeň, hráš-
ková ryža, cvikla ● Buchty na pare 
s nutelou, maková posýpka, kakao. 

Štvrtok 
Polievky:	 hovädzia	 s	 cestovinou,	
brokolicová	dánska,	pečivo.
● Kuracie soté na lesných hríboch, 
ryža, šalát ● Bravčové dusené, 
chrenová omáčka, knedľa ● Kelový 
karbonátok, zemiaky, šalát ● Ha-
nácke koláče, kakao. 

Piatok
Polievky:	 slovenská	 hubová,	 póro-
vá	s	krúpami,	pečivo.	
● Hovädzí guláš maďarský, cesto-
vina ● Vyprážané kuracie stehno, 
zemiaky, kompót ● Plnená hláv-
ková kapusta, knedľa ● Šúľance so 
strúhankou.

Sobota
Polievka:	 cesnaková	 s	 haluškami,	
pečivo.	
● Kuracie prsia s horčicou, ryža, 
cvikla ● Bravčové stehno hambur-
ské, knedľa.

Nedeľa
Polievka:	kyjevské	sči,	pečivo.
● Bravčový rezeň s nivou a šampi-
ňónmi, zemiaky, cvikla ● Morčacie 
mäso na paprike, cestovina.

Jedálny lístok
13. – 19. 12. 2021

Pondelok
Polievky:	 hŕstková,	 zeleninová	 so	
šunkou,	pečivo.	
● Bravčové stehno bratislavské, 
knedľa ● Hovädzie mäso námor-
nícke, ryža, cvikla ● Zemiakovo-
bryndzové pirohy so slaninou ● 
Kysnutý koláč marhuľový, kakao.

Utorok 
Polievky:	 prešporská,	 slovenská	
šajtľava,	pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky ● 
Podtatranský plnený bravčový re-
zeň, tarhoňa, šalát ● Údené mäso, 
hrachová kaša, uhorka, chlieb ● 
Zapekané palacinky s tvarohom. 

Streda
Polievky:	boršč	s	mäsom,	roľnícka,	
pečivo.	
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Bravčové mäso Chilli con 
Carne, ryža, šalát ● Pestrý cestovi-
nový šalát ● Dukátové buchtičky s 
vanilkovým krémom. 

Štvrtok 
Polievky:	fazuľová	kyslá,	mrkvová	s	
pórom,	pečivo.	
● Vyprážaný kurací rezeň ovčiar-
sky, zemiaková kaša, šalát ● Brav-
čový perkelt, cestovina ● Hubové 
rizoto, uhorkový šalát ● Muffiny s 
čokoládou, kakao. 

Piatok
Polievky:	slepačia,	tekvicová,	peči-
vo.	
● Bravčová pečená krkovička, ka-
pusta, knedľa ● Morčacie soté na 
čínsky spôsob, ryža, šalát ● Vyprá-
žaná ryba, zemiaky, kompót ● Piz-
za diabolská. 

Sobota 
Polievka:	 hrachová	 so	 salámou,	
pečivo.
● Kuracie stehno na paprike, ces-
tovina ● Bravčový rezeň s peče-
ňou, zemiaky, uhorka. 

Nedeľa
Polievka:	karfiolová,	pečivo.	
● Hovädzí guláš debrecínsky, kned-
ľa ● Kuracie prsia prírodné, zeleni-
nová ryža, uhorka. 

Prečo jesť polievky?
- Polievky zasýtia, zahrejú a sú 
veľkým zdrojom vitamínov. 
- Počas varenia sa uvoľňujú vita-
míny, minerály a bioflavonoidy, 
ktoré majú silné antioxidačné 
vlastnosti. 
- Zeleninové polievky sú ľahko 
stráviteľné a vďaka vláknine udr-
žiavajú v črevách vhodné mikrop-
rostredie. 
- Silné mäsové vývary dodávajú 
telu množstvo energie. 
- Vďaka obsahu vápnika, fosfo-
ru, horčíka a sodíka posilnia nie-
len imunitu, ale rozprúdia krvný 
obeh.

Najobľúbenejšie po-
lievky na Slovensku

Polievku dokážeme uvariť prak-
ticky z každej suroviny. Na Slo-
vensku sa najviac tešia obľube 
klasické vývary – či už zelenino-
vé alebo hovädzie. Ale medzi 
najobľúbenejšie polievky patria, 
kapustová, fazuľová, šošovico-
vá, gulášová, hrachová alebo 
cesnaková. V našich kuchyniach 
postupne pribúdajú aj exotické. 
Napríklad vietnamská polievka 
pho, polievka z červenej šošovice 
s kokosovým mliekom či thajská 
kari kokosová polievka a mnohé 
ďalšie.
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Súťažte o cenu od Súkromnej spojenej školy ŽP
***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 Podbre-
zovana poštou alebo e-mailom, najneskôr do 13. decembra. Na jedného z vás čaká vecná cena, ktorú do súťaže venovala 
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom čísle Podbrezovana.

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbre-
zovana č. 23, kde sa ukrýval citát, 
ktorého autorom je nemecký spi-
sovateľ Erich Maria Remarque: 
„Šťastie leží okolo nás, treba ho 
len zodvihnúť.“ Z úspešných rie-
šiteľov sme vyžrebovali Martina Kúdelku z prevádzkarne valcovňa 
bezšvíkových rúr. Cenu, ktorú do súťaže venovala spoločnosť ŽP 
EKO QELET, si výherca môže prevziať v redakcii, v pracovné dni od 
7.30 do 15.30 hod.

V tajničke sa ukrýva decembrová pranostika.

Smútočné oznamy
Dňa 10. novembra nás vo veku 76 
rokov navždy opustil 

Marián ČELLÁR 
z Mýta pod Ďumbierom.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. 

Smútiaca	rodina
...

Dňa 17. novembra nás navždy opus-
til náš drahý ocko, starký, brat, krst-
ný otec a príbuzný 

Ján HADŽEGA z Valaskej. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spo-
mienku a modlitbu.

S	úctou	a	láskou	spomíname

Spomienky
„Kto	umiera,	neodchádza,	ale	zostá-
va	s	tými,	ktorí	ho	milovali.“
Dňa 29. novembra uplynulo dvanásť 
rokov odvtedy, ako nás navždy opus-
til náš drahý manžel, otec a starý 
otec

Juraj KOHÚTIK z Dolnej Lehoty.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

S	láskou	a	úctou	spomínajú	manželka,	deti	
s	rodinami,	súrodenci	a	ostatná	rodina

...
Dňa 8. decembra uplynie šesť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustila mi-
lovaná dcéra, manželka a sestra 

Darinka KUNOVÁ z Predajnej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku.
S	láskou	a	úctou	spomínajú	mama,	

manžel,	syn	Marek,	sestra	Janeta	a	brat	Pavol
...

Dňa 10. decembra uplynie sedem 
rokov odvtedy, ako nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, otec, starý 
otec, brat a švagor

Milan KRAMLA z Podbrezovej.
S	láskou	a	úctou	spomíname

...
„Už	navždy	prestali	pre	teba	hviezdy	
svietiť,	 už	 navždy	prestalo	 pre	 teba	
slnko	 hriať.	 Ale	 tí,	 čo	 ťa	 mali	 radi,	
nikdy	 neprestanú	 na	 teba	 spomí-
nať.“
Dňa 13. decembra si pripomenieme 
nedožité 80. narodeniny manžela, 

otca, starého otca, brata a švagra
Jána RÁSTOČANA z Polomky.

S	úctou	a	láskou	spomína	manželka,	deti	s	rodinami,	
sestra	s	rodinou	a	ostatná	rodina

...
„Čas	plynie	ako	tichej	vody	prúd,	kto	
ťa	mal	rád,	nevie	zabudnúť.“
Dňa 15. decembra uplynie trinásť 
rokov, čo nás navždy opustil otec a 
starý otec 

Robert AMTMANN 
z Mýta pod Ďumbierom.

S	láskou	spomínajú	deti	s	rodinami
...

Dňa 16. decembra si pripomenieme 
šestnáste smutné výročie, čo nás 
navždy opustil náš drahý manžel, 
otec, starý otec a prastarý otec

Otakar BREJZA z Piesku.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S	láskou	a	úctou	spomína	celá	rodina

...
Dňa 17. decembra si pripomenieme 
prvý smutný rok odvtedy, ako nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a starý otec

Ing. Eduard JAKUBEC 
z Podbrezovej.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S	láskou	a	úctou	spomína	manželka,	

synovia,	vnuk	a	ostatná	rodina
...

Dňa 21. decembra uplynie päťdesiat 
rokov, ako nás navždy opustil

Viktor LONGAUER z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu pro-
sím tichú spomienku.

Spomínajú	syn	s	manžel-
kou	a	ostatná	rodina

Oznam
Žiadame všetkých zamestnancov ŽP a.s., ktorí k 1. 1. 2022 menia 
zdravotnú poisťovňu, aby túto skutočnosť čo najskôr oznámili od-
boru personalistiky a miezd, resp. príslušnej mzdovej učtárni. V 
súlade s článkom 5 ods. 5 Pracovného poriadku ŽP a.s. sú všetci za-
mestnanci ŽP a.s. povinní nahlásiť túto zmenu najneskôr do piatich 
kalendárnych dní.

Odbor	personalistiky	a	miezd

Poďakovania
Dňa 7. novembra nás vo veku 76 ro-
kov navždy opustil náš drahý man-
žel, otec, starý otec, brat a švagor

Pavol ČUNDERLÍK z Lopeja.
Ďakujeme za kvetinové dary a pre-
javy sústrasti, ktorými ste sa pokú-
šali pri poslednej rozlúčke zmierniť 

náš hlboký žiaľ. Ďakujeme tiež Dychovej hudbe ŽP a 
bývalým spolupracovníkom Hasičského zboru ŽP.

Smútiaca	rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, spolupracovníkom, su-
sedom, známym a ostatným, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s našou drahou 
dcérou, manželkou, mamou, starou 
mamou, sestrou a švagrinou

Alenkou DAUČÍKOVOU z Podbrezovej – Štiavničky.
Ďakujeme aj za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Manžel	a	syn	s	rodinou

V decembri 
blahoželáme

Pracovné jubileá
20 rokov 

Ing. Michal BERAXA
Peter MIKLOŠKO

Vladimír ŠKVARKA

Životné jubileá
Mariana MÚKOVÁ
Martin POLIAČIK

Renáta SOUŠKOVÁ
Ingrid ŠTRBOVÁ

Dušan ŠVANTNER
Renáta GIERTLOVÁ

Ján GREKČO
Štefan ŠVANTNER
Igor KINDERNAY

Katarína KLIMENTOVÁ
Ing. Ivan KOLAJ

Cyril KOVÁČ
Imrich KOVÁČ
Ján KVIETOK

Michal MIKLOVIČ
Miroslav VEŽDÚR

V novembri 
odišli 

do predčasného 
starobného dôchodku

Boris PÁNIK
Miroslav UHRÍK

Jozef VAŇKO

do starobného dôchodku
Peter KOCHAN

Mgr. Jarmila KUPCOVÁ
Ján LUPTÁK

Zuzana ŠVANTNEROVÁ

V	mene	vedenia	Železiarní	
Podbrezová	akciová	spoloč-

nosť	im	ďakujeme	za	odvedenú	
prácu	a	do	ďalších	rokov	života	
želáme	veľa	slnečných	dní.

Nech advent nie je o zhone
Začal sa advent, obdobie pred vianočnými sviat-
kami. Hoci si ho mnohí spájajú s predvianočným 
zhonom, má predovšetkým duchovný význam. Ve-
riaci očakávajú príchod Ježiša Krista a počas tejto 
časti roka by mali zotrvať v modlitbe a pokore. Trvá 
štyri týždne a jeho typickým symbolom je veniec 
so štyrmi sviecami, pričom každú nedeľu sa jedna 
z nich zapáli. Počiatky adventu siahajú do štvrtého 
storočia, ale advent so štyrmi týždňami stanovil až 
pápež Gregor Veľký na prelome šiesteho a siedme-
ho storočia. Štvorka symbolizovala štyritisíc rokov, 
na ktoré sa v tom čase odhadovala história ľudstva 
pred Kristom. Toto obdobie sa spája aj s mágiou. V 
ľudovej kultúre Slovenska sa píše, že tieto dni môžu 
ovplyvňovať aj nadprirodzené sily. Preto existujú 
rôzne povery a vinše, ktoré majú magický charakter. 
V súčasnosti je advent časom veľkého zhonu, pritom 
jeho myšlienka je úplne opačná. Skúsme sa teda aj 
my trošku zastaviť, zamyslieť sa a pouvažovať nad 
niečím, čo je viac ako nakupovanie, drahé darčeky či 
ozdoby. Nech nie sme otrokmi moderného uponáh-
ľaného sveta. Tešme sa z maličkostí, z prítomnosti 
najbližších, dobrého zdravia a nezabudnime ďako-
vať za každý jeden deň, keď sme sa ráno prebudili.

Predám rodinný dom na Piesku. 
Tel. č. 0902 694 569.
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Bystrík Vadovič: V Podbrezovej sú naj-
lepšie podmienky pre kolkársky šport

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Približne desať rokov pracuje na 
pozícii panvár šupatkár lisovania 
kaziet v prevádzkarni oceliareň. 
Do Podbrezovej prišiel kvôli tomu, 
aby mal lepšie podmienky na svoj 
šport – kolky.

Bystrík Vadovič pochádza z Tr-
navy, konkrétne časti Modranka. 
Do našej spoločnosti mu pomohol 
dostať sa manažér Kolkárskeho 
oddielu ŠK Železiarne Podbrezová 
Pavol Kühnel. „Prišiel som sem, 
lebo v Podbrezovej sú najlepšie 
podmienky na prípravu a trénova-
nie pre kolkársky šport. To bol hlav-
ný dôvod. Chcel som sa zlepšovať 
a výkonnostne rásť,“ vysvetlil na 
úvod náš úspešný kolkár.

Prvé kroky v kolkoch začal robiť 
v trinástich rokoch. Najskôr hrával 
v klube ŠK Modranka, kde ho pri-
viedol švagor, ktorý tam takisto 
pôsobil ako aktívny kolkár. „Pred-
tým som hral súťažne aj futbal 
za mužstvo TJ Stavbár OSP Trna-
va-Modranka,“ vracia sa k svojim 
športovým začiatkom Bystrík Va-
dovič. Nakoniec sa rozhodol, že 
bude robiť iba kolky a s futbalom 
skončil. Svoje rozhodnutie ani po 
rokoch neľutuje. Navyše, jeho záľu-
ba v kolkoch prirodzene vyústila do 
toho, že začal radiť iným. Dnes sa 
venuje mládeži ako tréner aj v pod-
brezovskom klube. Okrem toho hrá 
kolky na najvyššej možnej úrovni, 
keďže je stabilným hráčom našich 
kolkárov v Interlige a pravidelne 

nastupuje aj vo Svetovom pohári či 
Lige majstrov.

Bronz z majstrovstiev sveta
Za svoj najväčší úspech v športe 

pokladá tretie miesto v súťaži druž-
stiev na majstrovstvách sveta 2017 
v nemeckom Dettenheime. Bron-
zovú medailu vybojoval v drese 
slovenskej reprezentácie. „Cením 
si však aj všetky kolektívne úspe-
chy, ktoré sa mi podarilo získať v 
kluboch, kde som pôsobil. Postup-
ne som hrával za ŠK Modranka, 
Slavoj Praha, Sparkasse Lambach a 
ŠK Železiarne Podbrezová,“ priblížil 
svoju doterajšiu hráčsku kariéru.

Keďže kolky sú aj o individuál-
nych úspechoch, opýtali sme sa 
skúseného športovca, ktorý z nich 
má pre neho najväčšiu hodnotu. 
Hoci vyhral viacero turnajov a je aj 
majstrom či vicemajstrom Sloven-
ska jednotlivcov, najviac si váži tri 
sedemstovkové výkony. Nahrať vý-
kon cez 700 bodov je v kolkárskom 
športe snom viacerých hráčov, no 
podarí sa to len tým najlepším. 
Bystrík Vadovič to dokázal hneď 
trikrát, keď dva razy zaznamenal 
výkon 701 (v domácej kolkárni v 
Podbrezovej a v kolkárni Interu 
Bratislava) a jeho osobný rekord 
má hodnotu 707. Podarilo sa mu 
ho vytvoriť v roku 2012 na domá-
cich dráhach.

Úspešný tréner 
V Podbrezovej začal trénovať 

mládež v sezóne 2014/2015. Mo-
mentálne sa nádejným kolkárom 

venuje spoločne s ďalším mládež-
níckym trénerom Danielom Mó-
com. O ich kvalitnej práci svedčí 
fakt, že podbrezovskí žiaci a doras-
tenci patria dlhodobo k slovenskej 
špičke a pravidelne úspešne repre-
zentujú Slovensko na medzinárod-
ných podujatiach. 

„V roku 2001 som absolvoval 
školenie trénerov tretej triedy a v 
roku 2003 aj druhej triedy. V tom-
to období som začal viesť mládež v 
klube ŠK Modranka,“ priblížil svoje 
trénerské začiatky Vadovič, ktorý 
hovorí aj o špecifikách v kategórii 
žiakov: „Špecifické v našom športe 
je, že deti až do dovŕšenia štrnás-
tich rokov trénujú a hrajú s guľami 
priemeru 130, 140 a 150 milimet-
rov. V tomto období sa učia hrať 
viac do všetkých kolov, trénujú 
rozbeh, držanie a vypúšťanie gule. 
Postupne trénujú hru v dorážke, 
na jednotlivé kolky a rôzne pozície 
kolov. Keď majú už viac ako štrnásť 
rokov, prechádzajú na hranie s gu-
ľou s priemerom 160 milimetrov. 
To je už veľkosť, s ktorou hrávajú 
aj dospelí. Tu už začíname tréningy 
viac smerovať k tomu, aby hrali do 
jednej veľkej ulice, buď do pravej 
alebo ľavej. Každý kolkár má svoj 
vlastný štýl hrania a potom sa už 
len samotným tréningom snaží 
zlepšovať,“ vysvetľuje.

Podľa Vadoviča je na tréneroch, 
čo preferujú pri svojej práci. Nie-
ktorí chcú mať vyhrávajúci tím, pre 
niekoho je cieľom udržať pri športe 
čo najviac detí a vnuknúť im zdravý 
životný štýl. A pre niekoho môže 

2. liga, dohrávka 16. kola: 
FK Železiarne Podbrezová – FK Humenné 3:0 (0:0) 

Góly:	49.	Bartoš,	67.	Galčík,	78.	Pavúk.		
FK Železiarne Podbrezová: Ludha – Bartoš, Bakaľa, Oravec – Kováčik, 
Grendel (82. Talakov), Špyrka (74. Issa), Ďatko – Galčík (82. Breznanik), 
Pavúk, Kukoľ. 
FK Humenné: Slávik – Vasiľ, Kuc, Luberda, Hatok – Maťaš, Dzurík – Turík, 
Komjatný, Streňo – Milunovič.

Jesennú časť sezóny sme zakončili víťazstvom
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

V dohrávke 16. kola privítali naši 
futbalisti na vlastnom trávniku 
nováčika z Humenného. Východ-
niarom sme mali čo vracať, keď-
že v prvom kole sme na ich pôde 
prehrali. 

Už v úvode spálil šancu Pavúk, 
následne sa vyznamenal hosťujúci 
brankár Slávik. Podbrezová si vyt-
várala šance, ale do polčasu skóro-
vať nedokázala. 

Po zmene strán sme sa dočkali. 
Krátko po prestávke sme zahrávali 

priamy kop a loptu poslal do siete 
Bartoš. Náš stopér mohol pridať 
aj druhý presný zásah, ale hosťu-
júci gólman vytiahol 
skvelý zákrok. V 67. 
minúte prišiel azda 
najkrajší moment ce-
lého stretnutia. Ro-
land Galčík prešiel z 
pravej strany až do 
šestnástky a nádher-
nou strelou pridal 
druhý gól. Krátko na 
to trafil žrď Kováčik. 
Naši hráči mali naďalej prevahu a 
zápas kontrolovali. Poistný tretí gól 

pridal Pavúk po centri Galčíka. 
Do konca duelu sa už nič nezme-

nilo, Podbrezová si opäť udržala 
čisté konto a zabezpe-
čila si triumf v jesen-
nej časti. 
● Roman Skuhravý, 
tréner Podbrezovej: 
„Proti skvelému súpe-
rovi sme chceli vidieť, 
kde sme sa posunuli. 
Prvý polčas sme boli 
pomalší v kombinácii, 
ale napriek tomu sme 

mohli zápas otvoriť oveľa skôr. 
Prvý gól bol spúšťačom. Mužstvo 

sa upokojilo a hralo tak, ako chce-
me hrať. Po jeseni som chcel byť 
na dostrel čela tabuľky, pretože 
viem, že na jar budeme ešte lep-
ší. Sme v hre a chceme postúpiť. 
Progres tohto tímu je najrýchlejší 

spomedzi tých, ktoré som tréno-
val. Hráči odviedli veľký kus práce. 
Vidím, ako sa zlepšujú, ako ich to 
baví a to je pre mňa najväčšia od-
mena. Verím, že si udržíme rovna-
kú pracovitosť.“ 

Osobný rekord 707 zaznamenal v domácej kolkárni. Foto: I. Kardhordová

Bystrík Vadovič so svojimi zverencami.               Foto: I. Kardhordová

byť dôležité, že bude mať jedin-
cov, ktorí získajú zdravé sebavedo-
mie, budú si vážiť sami seba, budú 
schopní spolupracovať a prekoná-
vať prekážky.

Mládeže je dosť 
V Podbrezovej trénujú mladí kol-

kári počas sezóny dvakrát v týždni. 
Okrem toho hrajú dvakrát týžden-
ne aj obecnú ligu a cez víkend sú-
ťažia v dorasteneckej lige východ. 
Niektorí starší hráči či hráčky (Kris-
tián Soják, Andrej Balco, Matúš Bá-
nik, Naďa Poliaková, Daniela Móco-
vá) hrajú aj v družstvách dospelých 
v extralige mužov alebo žien. 

„Tréningová jednotka trvá 60 až 
75 minút. Začíname rozcvičkou, 
hlavnú časť tréningu tvoria sa-
mozrejme kolky a na záver nikdy 
nezabúdame na strečing,“ hovorí 
náš mládežnícky tréner. Na otáz-
ku, či sú kolky pre deti a mládež 
atraktívny šport a či v Podbrezo-
vej nemáme problém s naplnením 
jednotlivých družstiev, odpovedal: 
„Neviem či je pre deti kolkársky 
šport atraktívny. Atraktívne športy 
trvajú kratšiu dobu, je tam napä-
tie, vzrušenie a stále sa niečo deje. 
Také športy majú na dresoch veľa 
sponzorov a sú v televízii. Deti skôr 
športujú pre iné dôvody. Predo-
všetkým asi preto, že sa chcú hýbať 
a pretože to robia kamaráti. Dôle-
žitý je tiež zážitok, predovšetkým 

pozitívne emócie. Pocit úspechu 
je to, čo ich udrží pri športe. Prob-
lém s naplnením dorasteneckých 
či žiackych družstiev v Podbrezovej 
nemáme. Teraz sa nám po kratšej 
pauze vrátili dvaja bývalí hráči (An-
drej Kutenič, Ema Viglaská). Ale sú 
družstvá, ktorým to robí problém, 
najmä vo väčších mestách,“ dodal 
na záver.

Ako väčšina športovcov, aj Bys-
trík Vadovič má svoje športové 
vzory. Patrí medzi ne niekoľkoná-
sobná zlatá paralympijská víťazka 
v streľbe Veronika Vadovičová, ďal-
šia športová strelkyňa a olympijská 
víťazka v disciplíne trap Zuzana 
Rehák Štefečeková a vzorom mu je 
aj kolkárska trénerka Anna Martiš-
ková.

Okrem kolkov sa vo voľnom čase 
venuje behu, cyklistike či turistike 
a rád si pozrie akýkoľvek šport. Je 
fanúšikom klubu FC Spartak Trna-
va. Záľubu má aj vo fotografovaní 
a českých filmoch.

Na záver nášho rozhovoru sme 
sa ho opýtali na obľúbené mot-
to alebo výrok. Jedným z nich bol 
známy citát Marka Twaina: „Dva 
najdôležitejšie dni vo vašom živo-
te sú deň, kedy ste sa narodili a 
deň, kedy zistíte prečo.“ Ten druhý 
povedal dorastenec Kolkárskeho 
oddielu ŠK Železiarne Podbrezová: 
„Najprv sme to hrali pre srandu a 
teraz to berieme ako šport.“


