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Našu spoločnosť čakajú ďalšie 
významné úlohy a investície

Editoriál
Rok 2022 sa naplno rozbehol a už na jeho začiatku nás čaká významné športové poduja  e. Čínsky Peking privíta športovcov z celého sveta na zim-
ných olympijských hrách. Tohtoročná olympiáda je v poradí 24. zimnou a začína sa 4. februára. Len pre zaujímavosť, Peking hos  l aj letné súťaže 
pod pia  mi kruhmi, a to v roku 2008. Toto čínske mesto je tak prvé na svete, ktoré sa môže pochváliť organizáciou zimných i letných hier. Olym-
piáda bola vždy celospoločenským sviatkom, pričom nejde len o športové výkony či boj o cenné kovy. Súťaže pod pia  mi kruhmi prinášajú so se-
bou emócie, prehliadku krajín, zmes rôznych kultúr či národov. Do Číny posiela zástupcov aj Slovensko. Malá krajina pod Tatrami má  ež svo-
je želiezka v ohni, ktoré by mohli domov priniesť nejaký cenný kov. Bezpochyby, najväčšie nádeje vkladáme do našej fenomenálnej lyžiarky 
Petry Vlhovej. Prekvapiť by mohli biatlonistky či hokejis  . Azda jediným nega  vom veľkého kultúrno-spoločenského sviatku bude absencia divá-
kov. Kvôli pandémii sa na športoviská dostanú len vybraní jedinci. Športovci, členovia realizačných  mov, zamestnanci a novinári budú tráviť olym-
piádu v uzavretej bubline, bez možnos   vonkajšiemu kontaktu, pričom budú neustále testovaní. Nuž, pandémia si nevyberá a o ázijskej pedan-
tnos   a opatrnos   vieme  ež svoje. Čakajú nás špecifi cké a možno zvláštne olympijské hry. Verme, že aj napriek tomu si nielen naši, ale všetci 
športovci našej planéty tento sviatok užijú. A my, na našom malom Slovensku, dúfame, že budeme mať čo najviac dôvodov na radosť. Držíme palce!

Milan Gončár 

Kávomaty sa stáva-
jú terčom útokov

Súčasťou vybavenia jednotli-
vých prevádzkarní a závodov 
Železiarní Podbrezová sú aj 
kávomaty a automaty s bale-
nými jedlami a nápojmi. Slúžia 
našim zamestnancom, aby sa 
mohli počas prestávok v práci 
občerstviť. 

čítajte na strane 2
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Ako sa vám darí plniť 
novoročné predsavzatia?

V minulom čísle Podbrezovana 
sme písali o novoročných pred-
savza  ach a o tom, aké plány si 
najčastejšie ľudia na začiatku 
roka dávajú. Zaujímalo nás, ako 
sú na tom naši spolupracovníci. 
Preto sme sa ich spýtali, či si 
tento rok dali nejaké novoročné 
predsavza  e, ako sa im ho za  aľ 
darí plniť a či im dodržiavanie 
predsavza   vyšlo aj v minulos  .

Železiarne Podbrezová

Železiarne Podbrezová

Stredná oprava vo val-
covni bezšvíkových rúr

Stredná oprava zariadení val-
covne bezšvíkových rúr bola 
zrealizovaná v termíne od 12. 
do 23. decembra. Po ukončení 
opravárenských prác bola po-
stupne odskúšaná funkčnosť 
jednotlivých zariadení počas 
studených skúšok v prvej zme-
ne 23. decembra bez ohriateho 
materiálu. Postupne boli ožive-
né a odskúšané všetky zariade-
nia na príprave vsádzky, výrobe 
lúp a výrobe rúr. Na prvý sviatok 
vianočný boli v stredisku výroba 
lúp a rúr, v druhej zmene, usku-
točnené teplé skúšky spojené s 
valcovaním.

čítajte na strane 3 

Čaká nás náročný 
rok plný výziev

V predošlom vydaní novín Pod-
brezovan sme vám priniesli 
anketu s vedúcimi jednotlivých 
prevádzkarní a odborov Žele-
ziarní Podbrezová, aby sa ob-
zreli za uplynulým kalendárnym 
rokom a povedali, s akými vízia-
mi a plánmi vstupujú do toho 
nového. Dnes sme sa opýtali 
riaditeľov dcérskych spoločnos-
 , aký bol pre nich rok 2021, čo 

sa podarilo, čo nie a čo očaká-
vajú v nasledujúcich dvanás  ch 
mesiacoch.

čítajte na strane 4

Železiarne Podbrezová

Marek Kuzma po prí-
chode do Podbrezovej

Futbalis   FK Železiarne Pod-
brezová sa pripravujú na jarnú 
časť druhej ligy už aj s novou 
posilou – útočníkom Marekom 
Kuzmom. Skúsený zakončovateľ 
k nám prišiel z FK Dubnica nad 
Váhom. Ako priznal, príchod do 
Podbrezovej riešil s vedením 
„železiarov“ dlhšie. "Všetko sa 
začalo ešte minulý rok. Ale až 
po skončení jesennej čas   mi 
zavolal generálny manažér FK 
Železiarne Podbrezová Miroslav 
Poliaček. Debaty trvali asi týž-
deň. Všetko sa upieklo pomer-
ne rýchlo. Nebolo čo riešiť."

čítajte na strane 8

ŽP Group

FK ŽP
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Nové svetlíky na streche haly ťahárne rúr.  Foto: T  r

Železiarne Podbrezová majú za 
sebou náročný rok 2021. Aj odbor 
technického a inves  čného rozvoja 
sa musel v predošlých dvanás  ch 
mesiacoch popasovať s rôznymi 
úlohami a prekážkami. Pri hod-
notení roka nakoniec prevládajú 
pozi  va, no bez zvýšeného úsilia 
všetkých zamestnancov by výsled-
ky priaznivé neboli. Rok sa však 
skončil a z nového ostáva už len 
zvyšných jedenásť mesiacov. Preto 
je dôležité poučiť sa z predošlého 
obdobia a do budúcnos   urobiť 
zmeny, aby refl ektovali súčasnú si-
tuáciu a rozvíjali vízie. 

Vedúci odboru technického a 
inves  čného rozvoja, Ing. Mar  n 
Sladký, MBA, priznal, že rok 2021 
nebol pre ľudí jednoduchý nie-
len po pracovnej stránke, ale ani 
v širšej spoločnos   či v súkromí. 
„Napriek problémom, viac či me-
nej súvisiacich s pandémiou, sme 
v odbore zvýšeným úsilím zvládli 
takmer všetky stanovené úlohy z 
inves  čného plánu. Niektoré sa 
končia začiatkom tohto roka. Nap-
ríklad modernizovaná ťažná stolica 
TS 3-06 bola odovzdaná v prevádz-
karni ťaháreň rúr do skúšobnej pre-
vádzky v mesiaci január,“ povedal 
M. Sladký. 

Inves  cie našej spoločnos   boli 
vlani smerované najmä do výrob-
ných technologických zariadení 
prevádzkarní ťaháreň rúr a valcov-
ňa rúr. Ako vysvetlil vedúci odboru, 
časť inves  cií bola určená do náh-
rady mazutového hospodárstva a 
generačnej výmeny kotlov v teplár-
ni nového závodu, či zhodnoteniu 
turbíny a redukčnej prevodovky ko-
generačnej jednotky prevádzkarne 
energe  ka. 

„Pri implementácii opatrení z 
energe  ckých auditov sme znižovali 
energe  ckú náročnosť v spoločnos-
  výmenou strešných svetlíkov na 

výrobných halách ťahárne rúr. Tiež 
sme zrekonštruovali osvetlenie s vy-
uži  m LED svie  diel v halách rovna-
kej prevádzkarne a zmodernizovali 
výrobu stlačeného vzduchu novým 
turbokompresorom. Náš odbor za-
bezpečoval prípravu a realizáciu aj 
ostatných inves  čných technológií 
a stavieb, pričom v uplynulom roku 
realizoval opravy stavebného cha-
rakteru a od posledného kvartálu 
roku 2021 aj plnenie úloh nového 
oddelenia hospodárskej správy na-
šej akciovej spoločnos  ,“ doplnil. 

Dôležité inves  čné zmeny
Vedenie Železiarní Podbrezová 

a.s. sa neustále snaží o technologic-
ké napredovanie. Dôležitosť inves-

 čných zmien je preto opodstatne-
ná. Ciele v investovaní nám udávajú 
trendy vyvíjajúce sa v priemysle v 
posledných rokoch.

„Ťažiskom dlhodobého plánu na 
nasledovné roky je, popri obno-
ve technologických zariadení, aj 
zvyšovanie úrovne automa  zácie 
výrobných agregátov. Zvýšenie pro-
duk  vity práce automa  zovaním 
výrobných liniek by sa malo uplat-
niť predovšetkým v prevádzkarni 
ťaháreň rúr, v menšej miere aj v 
prevádzkarni energe  ka. Automa-
 záciou bude dosiahnuté zníženie 

počtu manipulácií, zníženie ener-
ge  ckej náročnos   a 
zvýšenie efek  vnos   
výroby,“ načrtol M. 
Sladký. 

Ďalšie technolo-
gické inves  cie budú 
zamerané na obno-
vu strojných zaria-
dení, manipulačnej 
techniky, dopravných 
prostriedkov, úsporu 
energií a kon  nuálne 
zlepšovanie v oblas   
kvality výroby. Stavebné inves  cie 
budú súvisieť s realizáciou techno-
logických inves  čných zámerov a 
samostatnou kapitolou sú stavebné 
opravy rôzneho charakteru pre udr-
žanie chodu výrobných zariadení a 
objektov, čo však nie je zaradené v 
inves  ciách. 

„Tradičnou zložkou inves  čného 
plánu budú naďalej každoročné 
položky zamerané na zvýšenie bez-
pečnos   pri práci, zlepšovanie och-
rany pred požiarmi a environmen-
tálne opatrenia. Verím, že budeme 
môcť realizovať všetky podstatné 

oblas   dlhodobého inves  čného 
plánu tak, aby akciová spoločnosť 
Železiarne Podbrezová bola konku-
rencieschopná aj v nasledujúcich 
dekádach 21. storočia,“ doplnil.

Pred podpisom
Inves  čný plán stále prechádza 

drobnými úpravami, no v najbliž-
šom období dôjde k jeho podpisu. 
Vzíde z dlhodobého procesu, veď 
už v lete boli z odboru technické-
ho a inves  čného rozvoja oslovené 
výrobné a nevýrobné útvary v rám-
ci spoločnos   pre sformulovanie a 
zaslanie požiadaviek jeho jednotli-

vých položiek. 
„Pri tvorbe inves-

 čného plánu pre rok 
2022 mal premiéru 
nový so  vér plánova-
nia a realizácie inves-
 cií, vyvinutý spoloč-

nosťou ŽP Informa  ka 
s.r.o. Získané požiadav-
ky do plánu sú konzul-
tované a následne v 
našom odbore posu-
dzované a roztriedené 

do kategórií podľa priorít, pričom 
sú zohľadňované viaceré kritériá. 
Inves  cie musia byť efek  vne a 
spĺňať nároky, ktoré som už spo-
menul. Musia zahŕňať viacročné 
rozpracované úlohy, pričom je 
nutné vtesnať sa do stanoveného 
požadovaného rozpočtu. Proces 
„ladenia“ inves  čného plánu trvá 
niekoľko mesiacov. Výstupom sú 
pracovné verzie, ktorých počet je 
pri súčasnom pláne už dvojcifer-
ný. Výraznou pomocou pri tvorbe 
pracovných verzií sú usmernenia 
oboch odborných riaditeľov tech-

nického a výrobného úseku. Finál-
na verzia bude schválená vo vede-
ní našej spoločnos   v najbližších 
dňoch,“ vysvetlil.

Neočakáva ľahší rok
Pri predstavení výziev do budúc-

nos   neočakáva vedúci odboru 
technického a inves  čného rozvoja 
ľahší rok. Aby boli splnené všetky 
úlohy kladené na technicko-inves-
 čný odbor, od kolegov očakáva 

zodpovednosť a snahu svojim die-
lom pričiniť sa o výsledok. 

„Našou úlohou bude, popri in-
ves  ciách pre technologické zlep-
šenie vo výrobnom procese, aj 
zameranie sa na znižovanie ener-
ge  ckej náročnos   v našej spo-
ločnos  . Konkrétne ciele pre rok 
2022 nám stanoví v najbližších 
dňoch inves  čný plán, pričom už 
dnes pracujeme na zabezpečení 
viacerých kľúčových úloh, ktoré 
z neho vyplývajú,“ pokračoval M. 
Sladký a na záver doplnil: „Chcem 
sa poďakovať všetkým bývalým a 
súčasným kolegom a kolegyniam za 
vykonanú prácu a vzájomnú pomoc 
pri riešení úloh. Veľmi si to cením. 
Zároveň ďakujem za spoluprácu aj 
ostatným zamestnancom všetkých 
prevádzkarní a odborných útvarov. 
Želám im v dnešnej dobe potreb-
né zdravie a šťas  e, aby sme aj v 
roku 2022 mohli ďalej pracovať 
v úspešnej fi rme a na konci roka 
mohli opäť bilancovať síce náročný, 
ale úspešný rok. Kolegom prajem 
pokojný a tvorivý kolek  v, ktorý v 
spojení s usilovnosťou každého z 
nás prinesie výsledky. V súkromí im 
želám zasa tých správnych ľudí z ro-
diny a priateľov okolo seba.“

M. Gončár
noviny@zelpo.sk
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V minulom čísle Podbrezovana 
sme písali o novoročných pred-
savza  ach a o tom, aké plány si 
najčastejšie ľudia na začiatku roka 
dávajú. Zaujímalo nás, ako sú na 
tom naši spolupracovníci. Preto 
sme sa ich spýtali, či si tento rok 
dali nejaké novoročné predsavza-
 e, ako sa im ho za  aľ darí plniť 

a či im dodržiavanie predsavza   
vyšlo aj v minulos  .

Kris  án Švorc, študent 4. ročníka 
SSŠ ŽP, odbor hutník operátor

- Áno, keďže dochádzam, dal 
som si predsavza  e konečne cho-
diť načas do školy, aby som nikdy 

nemeškal. Toto je moje najväčšie 
predsavza  e a za  aľ sa mi ho darí 
spĺňať. V minulos   som nejaké 
možno mal, ale už si ani nespome-
niem, o čo konkrétne šlo.

Juraj Pajer, študent 4. ročníka SSŠ 
ŽP, odbor hutník operátor

- Nedával som si žiadne špe-
ciálne predsavza  a, akurát som si 
povedal, že by bolo fajn byť zod-
povednejší a začať sa viac normál-
ne správať. Tiež trochu rozmýšľať 
pred tým, ako niečo poviem. Urči-
te by som chcel aj chodiť do školy 
načas a plniť si všetky povinnos  . 
Za  aľ sa mi to síce veľmi nedarí, 
no verím, že to časom bude lep-
šie. V minulos   som si dával určité 
predsavza  a, no málokedy sa mi 

ich podarilo splniť. Väčšinou to tak 
má každý, že si ich pamätá prvých 
desať dní a potom na ne postupne 
zabúda.

Ing. Ľubomír Cibuľa, PhD., odbor 
predaja a marke  ngu

- Nedal som si a ani si nikdy ne-
dávam. Možno v minulos   som 
nejaké mal, no už si nepamätám. 
Ale určite sa mi ich nepodarilo do-
držať. To je vlastne aj dôvod, pre-
čo si už novoročné predsavza  a 
nedávam. Zdá sa mi to zbytočné, 
keďže nakoniec ich človek väčši-
nou aj tak nedodrží.

Miroslav Horváth, ťaháreň rúr
- Nedávam si predsavza  a do 

nového roka, ale snažím sa niečo 

dodržiavať. Snažím sa zarábať a 
viesť lepší život rok čo rok. Dával 
som si niekedy predsavza  e, že 
budem lepší než som bol rok pred-
tým. Sčas   sa mi to aj podarilo spl-
niť, no vždy je čo zlepšovať.

Lucia Chládeková, ŽP Bezpečnost-
né služby

- Tento rok som si dala pred-
savza  e, že sa budem zdravšie 
stravovať. Za  aľ síce nevidím ne-
jaké výsledky, ale verím, že sa to 
čoskoro zmení. Predsavza  e však 
od začiatku roka dodržiavam a 
dúfam, že mi vydrží. V minulos   
som si dala predsavza  e prestať 
fajčiť, ktoré sa mi nepodarilo spl-
niť hneď, vyšlo mi to nakoniec až o 
niečo neskôr.

Barbora Tokárová, odbor propa-
gácie

- Predsavza  e si veľmi nedá-
vam, ale momentálne mám jedno 
maličké. Určite by som sa chcela 
viac venovať športovým ak  vitám. 
Poslednú dobu som kvôli zdravot-
nému stavu na šport zanevrela. 
Rada by som buď behala alebo sa 
venovala fi tnes, možno plávaniu. 
Za  aľ sa mi to síce príliš nedarí do-
držiavať, svoj čas využívam na iné 
ak  vity, ale verím, že čoskoro sa 
do športu pus  m naplno. Ako som 
už spomínala, veľmi si na predsav-
za  a nepotrpím a bolo to tak aj v 
minulos  . Som človek, ktorý má 
spontánne a rýchle rozhodnu  a. 
Tie väčšinou splním všetky podľa 
očakávaní, niektoré aj lepšie.

T. Kubej
Foto: M. Gončár
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Ako sa vám darí plniť novoročné predsavzatia?

Kávomaty sa stávajú terčom útokov
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Súčasťou vybavenia jednotlivých 
prevádzkarní a závodov Železiar-
ní Podbrezová sú aj kávomaty a 
automaty s balenými jedlami a 
nápojmi. Slúžia našim zamest-
nancom, aby sa mohli počas pre-
stávok v práci občerstviť. 

Automaty prechádzajú pravidel-
ným servisom, sú v starostlivos   
odborných pracovníkov a prípad-
né poruchy sú rýchlo odstránené. 
Jednotlivé zariadenia ale môžu 
kedykoľvek vypovedať službu ale-
bo sa pokaziť. Ide o prirodzený jav 
v dôsledku každodenného pou-
žívania. Mnohé poruchy a s nimi 
spojené odstávky automatov sú 
ale často zbytočné a vôbec k nim 
nemuselo dôjsť. 

Z času na čas sa to  ž konkrétny 
tovar v zariadení zasekne alebo 
automat nevydá jeho používateľo-
vi mince za preplatok. Zákazník sa 
teda napriek zaplateniu nedosta-
ne k vybranej položke. V takomto 
prípade je potrebné nahlásiť chy-
bu. Avšak v posledných týždňoch 
došlo k situáciám, keď naši za-
mestnanci namiesto tohto logic-
kého kroku zvolili násilné riešenie. 
Po strojoch búchali alebo do nich 
kopali, v snahe dostať sa k zapla-
tenému tovaru alebo k peniazom. 
Je nutné si uvedomiť, že automat 
sa po takomto útoku „nespamätá“ 
a s najväčšou pravdepodobnos-
ťou nedôjde k vydaniu tovaru ani 
mincí. Isté je len to, že dochádza 
k zbytočnému ničeniu cudzieho 
majetku. 

„Za posledný polrok sme zae-
vidovali štyri prípady poškodenia 
automatov. Nejde o závažné po-
ruchy, ale škoda vznikla. Išlo o ká-
vomaty, nie automaty na balenú 
stravu. Všetky prípady sa stali v 
novom závode,“ povedal Mgr. Pe-
ter Suja, riaditeľ ŽP Bezpečnostné 
služby s.r.o. 

„Ak automat nevydá nápoj ale-

bo nevrá   preplatok, používateľ 
do neho začne vo viacerých prí-
padoch nezmyselne kopať a bú-
chať po ňom. Stroje majú jemné 
plastové komponenty a takýmito 
činmi dochádza k ich poškodeniu 
a prasknu  u. Zamestnanci, kto-
rí automaty používajú, si musia 
uvedomiť, že ide o stroj, ktorý sa 
môže pokaziť ako čokoľvek iné. 
Nie je preto najmenší dôvod kopať 
a búchať po zariadeniach pre nie-
koľko centov,“ pokračoval P. Suja. 
Riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby 
pripomenul, že na každom stroji 
sú zreteľné kontakty na prevádz-
kovateľa, ktorý prípadné poruchy 
rieši, preto je takéto násilie ne-
opodstatnené.

„Hoci spomínané poškodenia 
nie sú vážne, chceme urobiť ma-
ximum, aby sme predišli závažnej-
ším, ktoré v takomto prípade hro-
zia. A to by už bol väčší problém,“ 
upozornil. 

Zlé meno
Suja pripomenul, že aj v minu-

los   došlo k viacerým „útokom“ 
na kávomaty. Objavili sa aj poku-
sy o vykradnu  e, preto bola naša 
spoločnosť nútená prijať potrebné 
bezpečnostné opatrenia. Vybrané 
automaty sú monitorované kame-
rovým systémom. „Ak to bude ne-
vyhnutné, pristúpime k inštalácii 
kamier aj pri ďalších kávomatoch, 
ktoré pomôžu páchateľa iden  fi -
kovať.“ 

Poškodený automat je často 
vyradený z prevádzky až do času, 
kým nedôjde k odstráneniu poru-
chy. Náklady preberá na seba spo-
ločnosť, ktorá je vlastníkom týchto 
zariadení.

„Spoločnosť VERY GOODIES SK 
s.r.o., ktorá prenajíma automaty 
našim železiarňam, väčšinou zná-
ša náklady a nevyžaduje od nás 
náhradu škody. V spomínaných 
štyroch prípadoch zástupcovia fi r-
my nepožadovali, aby sme dané 
poškodenia riešili s políciou a hľa-

dali konkrétneho vinníka. Ale nák-
lady niekto znášať musí. Je nutné 
si uvedomiť, že takéto činy nerobia 
dobré meno ani samotným Žele-
ziarňam Podbrezová. Automaty sú 
pre všetkých a aj cena nápojov v 
nich je viac ako prijateľná,“ pove-
dal P. Suja. 

Zariadenia šetrite
Oslovili sme i Beatu Mikovú zo 

spoločnos   VERY GOODIES SK 
s.r.o. Podľa jej slov sú najčastejšími 
poruchami nevydanie produktu, 
nenačítanie kreditu a zadržaný vý-
davok. „Najvážnejšia chyba je tá, 
ktorá automat vyradí z prevádz-
ky na dlhší čas, napríklad oprava 
chladenia. Niekedy je  ež potreb-
né objednať špecifi cký náhradný 
diel, čo trvá určitý čas,“ vysvetlila. 

Aj Miková upozorňuje všetkých 
používateľov, aby boli k jednotli-

vým zariadeniam šetrní a zbytočne 
ich neničili. „Najčastejšie spôsobu-
jú poruchy samotní zákazníci, ktorí 
nešetrným zaobchádzaním poško-
dzujú jednotlivé čas  . Búchaním 
najviac „trpí“ platobný systém a 
výdaj tovaru. Pri automatoch na 
balené produkty sa zasa môžu špi-
rály uvoľniť zo základnej polohy a 
výdaj je nefunkčný,“ ozrejmila.

Problémom sú aj „špekulan  “, 
ktorí do otvoru na mince hádžu 
rôzne iné predmety. 

„Poruchy mincovníka sú spôso-
bené nielen vhadzovaním nevhod-
ných mincí – jedno a dvojcento-
viek alebo iných mien ako euro, 
ale aj cudzích predmetov. Nachá-
dzame to  ž rôzne kovové podlož-
ky či kúsky plastov. Tie musíme 
následne odstraňovať zo zaseknu-
tých, a tým pádom aj nefunkčných 
mincovníkov.“ 

Poruchy hláste
Okrem spomínaných porúch na 

zariadeniach dochádza k rôznym 
ďalším neželaným situáciám. Nap-
ríklad vytečie nápoj, ale plastový 
pohárik nevypadne. Zákazník tak 
napriek platbe svoj nápoj nedosta-
ne. „V tomto prípade je potrebné 
uplatniť reklamáciu nahlásením po-
ruchy do Centra služieb zákazníkov. 
Ak nastane tento konkrétny prípad, 
pohárik je zvyčajne iba zaseknutý,“ 
doplnila. 

Keď sa na celú situáciu pozrieme 
z pohľadu zákazníka, ten má právo 
po zaplatení dostať požadovaný to-
var. Čo však v momente, ak sa tak 
nestane?

„Pre  eto prípady máme zria-
dené spomínané Centrum služieb 
zákazníkov. Službu pre nás zabez-
pečuje externá spoločnosť z dôvo-
du objek  vity prija  a reklamácií. 
Podľa evidenčného čísla automatu 
ihneď posúvajú žiadosť o opravu na 
zodpovedného pracovníka. Buď ide 
o technika, operátora alebo mana-
žéra. Reklamácia môže byť vybave-
ná vrátením fi nančnej čiastky alebo 
dodatočným vydaním produktu,“ 
doplnila. 

Prispieť k bezproblémovému fun-
govaniu všetkých automatov môže 
každý jeden ich používateľ. Stačí, 
aby v prípade nefunkčnos   alebo 
poruchy nahlásil túto skutočnosť. 

„Kontaktovať môže Centrum slu-
žieb zákazníkov telefonicky na bez-
platnom čísle 0800 167 167 alebo 
e-mailom na adresu servis.sk@ve-
rygoodies.com. Informácie sú spo-
lu s číslom automatu na každom 
stroji, zvyčajne v pravom hornom 
rohu. Prevádzková doba zákazníc-
kej linky je v pracovné dni od 6. do 
20. hodiny. Počas víkendu v čase od 
9. do 18. Mimo týchto časoch slúži 
záznamník, kde je možné poruchu 
nahlásiť,“ pokračovala Miková a na 
záver dodala: „Sme vďační za každé 
nahlásenie nefunkčnos   automatu. 
Môžeme tak včas zareagovať a po-
ruchu odstrániť.“

Kávomaty majú jemné plastové komponenty. Použi  m sily ľahko dôjde k ich poškodeniu.
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Valcovňa bezšvíkových rúr má za sebou
ďalšiu strednú opravu

Ing. Milan Trebula 
prevádzkovo-technický zamestnanec Tcú

Stredná oprava zariadení valcov-
ne bezšvíkových rúr bola zreali-
zovaná v termíne od 12. do 23. 
decembra. Po ukončení opravá-
renských prác bola postupne od-
skúšaná funkčnosť jednotlivých 
zariadení počas studených skúšok 
v prvej zmene 23. decembra bez 
ohriateho materiálu. Postupne 
boli oživené a odskúšané všetky 
zariadenia na príprave vsádzky, 
výrobe lúp a výrobe rúr. Na prvý 
sviatok vianočný boli v stredisku 
výroba lúp a rúr, v druhej zmene, 
uskutočnené teplé skúšky spoje-
né s valcovaním.
Príprava strednej opravy spočíva-
la v objednaní, nákupe a výrobe 
požadovaných materiálov, náh-
radných dielov, ako aj v príprave 
interných a externých výkonov 
pre zrealizovanie naplánovaných 
opravárenských prác. Na oprave 
sa podieľali interní zamestnanci 
valcovne bezšvíkových rúr, cen-
trálnej údržby valcovne bezšvíko-
vých rúr, centrálnej údržby ťahár-
ne rúr,  hlavnej mechanickej dielne 
centrálnej údržby, elektroservisu, 
automa  zácie, energe  ky, dopra-
vy, zásobovania a závodného ha-
sičského zboru. Okrem interných 
zamestnancov nám počas opravy 
pomáhali aj externí zamestnanci, a 
to z TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ 
PECE, s.r.o., BIS Slovensko, s.r.o., 
Stainless Master, s.r.o., Hutných 
montáží Košice, s.r.o., ECO NEXT, 
s.r.o., Rohrer-Impera, s,r,o., Pavol 
Vasiľ PVsteel, s.r.o., MAJKO, s.r.o., 
WAFAREX, s.r.o.,  LubTec-SK, s.r.o., 
SUNIK, s.r.o., BBF elektro, s.r.o., 
ELEKTRICKÉ SYSTÉMY, spol.s.r.o., 
ABB, s.r.o.

Na uvedené fi rmy sme sa obrá-
 li s požiadavkou o pomoc z úzko 

špecializovaných, ale aj z kapacit-
ných dôvodov.

Rozsah prác bol veľký
Všetky práce a jednotlivé ak-

cie, ktoré boli naplánované, boli 
zrealizované včas a v požadovanej 
kvalite. Úlohy počas strednej opra-
vy boli koordinované a riadené 
prostredníctvom každodenného 
riadiaceho štábu opravy. Odborné 
opravárenské úkony boli riadené 
a organizované predovšetkým ria-
diacimi zamestnancami centrálnej 
údržby pre valcovňu bezšvíkových 
rúr. Organizácia prác pomocného 
charakteru, ako čistenie výrob-

ných prostriedkov, bola riadená 
riadiacimi zamestnancami valcov-
ne bezšvíkových rúr.

Z dôvodu veľkého rozsahu úloh 
spomenieme len niektoré. Na re-
ťazovom vlečníku pred narážacou 
pecou boli vymenené vlečné reťa-
ze vlečníka. Na doprave pred nož-
nicou Lindeman bol spevnený zá-
kladový rám uloženia prekladača 
z váhy, čo si vyžiadalo opravu sta-
vebného charakteru. Na nožnici 

Lindemann bola prekontrolovaná 
spojka a brzda predlohovej hria-
deli a bol vymenený pohon nožni-
ce. Na vsádzacom a vyťahovacom 
zariadení karuselovej pece sme 
vymenili pojazdové kolesá a na 
vyťahovacom zariadení vyťahova-
cie rameno a ozubenú tyč pohonu 
vozíka. Na doprave za karuselovou 
pecou boli vymenené dopravníko-
vé sekcie č. 5, 6, 10, 11, 12. Pred 
elongátorom dráha vedenia vozíka 
tlačky, ako aj samotný vozík tlačky, 
pretlačovacej stolici pastorky spo-
lu s opravenou ozubenou tyčou, 
horné aj spodné pojazdové lišty v 
úseku prevodovky a spojovacieho 
kusa, dispozícia blokovania a lišty 
uloženia košov na výbehu. 

Na rozvode vysokotlakej vody 
boli vymenené rýchločinné ven-
 ly, ostrekový veniec pred kalib-

rovacím strojom a kabína ostre-
ku s ostrekovým vencom pred 
redukovňou. Pred odvalcovacou 
stolicou zasa  kinema  cký mecha-
nizmus dvíhania a spúšťania do-
pravných valcov. Za odvalcovacou 
stolicou bol opravený základový 
rám uloženia hriadelí rotačného 
prekladača, čo si vyžiadalo aj opra-
vu stavebného charakteru.

Na tepelnej stabilizácii tŕňových 
tyčí boli vymenené roštnice. Na 
krokovej peci pred redukovňou 
zasa dva priečne nosníky krokova-
diel pece,  ež výstupná traverza, 
poškodené roštnice krokovadiel 
pece aj dopravné valce vstupného 
a výstupného dopravníka pece. Na 
redukovni boli osadené dopravné 
valce na vstupnom dopravníku, 
vymenené boli rámy vstupného 
navádzacieho lievika, rámy pre 
upínanie stojanov, horné a dolné 
lišty telesa redukovne. Na kro-
kovom chladníku boli vymenené 
opotrebené valce vstupného a 
výstupného dopravníka. Opravené 
bolo striasanie krokového chladní-
ka.

Na pílach FRAMAG č. 2 a 3 boli 
vymenené rámy troch valcových 
dopravníkov píl, hydraulické valce 

pre upínanie rúr a rámy pre odpa-
dové dopravníky píly č. 2. V úprav-
ni rúr bola zrealizovaná oprava po-
škodených dopravných zariadení a 
pravidelná polročná údržba na de-
fektomatoch. V rámci IA boli zabu-
dované nové navádzacie stojany 
pre skúšobné hlavy defektomatu 
obidvoch liniek.

Medzi najväčšie práce elektro-
údržby patrila výmena statora a 
rotora na ľavom pohone pretla-
čovacej stolice a oprava pohonov 
na úseku prekladačov priečnej do-
pravy z teplej čas   na úpravňu pri 
kabínach K-8 a K-17.

Čas ukáže výsledky
Počas strednej opravy sme zre-

alizovali časovo aj organizačne ná-
ročnú generálnu opravu bočných 
s  en a stropu karuselovej pece v 
zóne č. 5. Tak  ež bola po mecha-
nickej stránke uskutočnená oprava 
vodného uzáveru a vnútorného 
obvodu otočnej nisteje karuselo-
vej pece, ktorá spočívala vo výme-
ne poškodených nožov.

Stredná oprava zahŕňala  ež 
časovo aj organizačne náročnú 
inves  čnú akciu – výmenu die-
rovacieho lisu. V hydraulickom 
systéme dierovacieho lisu došlo 
k výmene čerpadla č. 2 s novým 
základom a výkonnejším elektro-
motorom. Tak  ež sme vymenili 
opotrebované hydraulické prvky a 
nahradili novými.

Najbližšie týždne a mesiace uká-
žu, do akej miery sa nám podarilo 
naše ciele naplniť. Veríme, že bu-
deme môcť konštatovať, že všetky 
zrealizované práce dopadli z kva-
lita  vneho hľadiska dobre. Sme 
presvedčení, že nemalé fi nančné 
prostriedky investované do zlep-
šenia stavu a modernizácie zaria-
denia boli využité účelne a efek  v-
ne. Tak, ako aj v predchádzajúcich 
opravách, odviedli kolek  vy všet-
kých zamestnancov zúčastnených 
na oprave veľké množstvo práce, 
za čo im zaslúžene patrí poďako-
vanie.

Pohľad na zavesené bremeno - základový priečnik dierovacieho lisu s príslušenstvom pri 
jeho montáži na základ, na mesiac starom mostovom žeriave od fi rmy KPK, spol. s. r. o. 

Foto: autor

V oceliarni realizovali viacero veľkých opráv
Ing. Peter Gernic 
technický zamestnanec Tcú

V závere roka 2021, v termíne od 
6. do 9. decembra, sa súbežne na 
všetkých strediskách prevádzkar-
ne oceliareň uskutočnila pláno-
vaná zimná odstávka. Na oprave 
sa podieľali interní zamestnanci 
prevádzkovej strojnej údržby a 
elektroúdržby oceliarne, zamest-
nanci oceliarne a elektroservisu. 
Značný rozsah prác počas odstáv-
ky zabezpečovali prevádzkarne 
energe  ka a doprava, či už na 
celkoch samotnej oceliarne alebo 
na obslužných zariadeniach, kto-
ré sú nevyhnutne potrebné pre 
chod výroby. Okrem interných 
zamestnancov na oprave par  ci-
povali aj zamestnanci externých 
fi riem, ktorí zabezpečovali rôzne 
špecifi cké práce a revízie zariade-
ní. 

Uskutočnilo sa niekoľko rozsiah-
lejších opráv zariadení. Najnároč-
nejšou akciou bola výmena trans-
formátora pece EAF vážiaceho 85 
ton. Transformátor Taminy, ktorý 
bol uvedený do prevádzky spolu 
s pecou EAF, bol v decembri 2018 
demontovaný a prepravený do Pl-
zne, kde sa uskutočnila generálna 
oprava vinu  . Tri roky pracovala 
pec EAF s transformátorom od fi r-
my ETD a v decembrovej oprave 
bol opätovne zabudovaný do vý-

robného procesu pôvodný trans-
formátor. Vďaka vytrvalej práci 
elektrikárov aj zamestnanov ex-
ternej fi rmy sa transformátor po-
darilo spus  ť  za rekordne krátky 
čas.

Rozsah prác
Na peci EAF bola osadená nová 

koľaj a podvozky otočného portá-
lu pece EAF. Opravili sme kyslíko-
vo-uhlíkový manipulátor MORE, 
na ktorý sme nainštalovali nový 
otočný kĺb. Uskutočnili sme  ež 
výmenu strategických náhradných 
dielov veľkého a stredového veka, 
realizovaná bola komplexná reví-
zia na ramene uchytenia elektród 
č. 1 a na ramene č. 2 bolo vyme-

nené prívodné potrubie chlade-
nia fázového potrubia. Súbežne 
prebiehala oprava dopravných 
trás pre dávkovanie prísad a na 
odprašovacej stanici EOP bola na 
elevátore vymenená prevodovka 
pohonu pásu. Na panvovej peci 
(LF) boli vymenené tlačníky (upí-
najú elektródy) a aj nerezová ná-
sypka prísad.

Na zariadení plynulého odlieva-
nia bola kľúčová výmena oscilač-
ného stola na druhom prúde, kde 
sme vymenili i pripojovacie hadi-
ce chladenia, tak  ež aj poškodené 
potrubie zo sekundárnej komory, 
vodiaci valec druhej zóny a hriadeľ 
odsunovača v expedičnej hale.

Na liacom prúde č. 1 sme pre-

ven  vne vymenili ťažno-rovnacie 
stolice. Zdemontované stolice 
následne prejdú generálkou a pri-
pravíme ich na ďalšiu periodickú 
výmenu počas strednej opravy, 
plánovanú v apríli.

Pracovníci elektroúdržby dopl-
nili z dôvodu zvýšenia bezpečnos   
signalizáciu chodu otočného sto-
jana hlavnej panvy.

Ďalšia oprava v apríli
Na strategickom liacom žeriave 

č. 234 sa uskutočnila výmena zdvi-
hových lán, opravené boli kladky 
na traverze a jeden zo štyroch mo-
torov zdvihu a  ež brzda pomoc-
ného zdvihu. 

Je to len krátke zhrnu  e čas   

vykonaných prác, ktoré sa nám 
podarilo ukončiť v požadovanom 
termíne a zabezpečiť chod výroby 
oceliarne. 

Ďalšia stredná oprava je plá-
novaná počas apríla tohto roku a 
už teraz zaisťujeme potrebné ná-
hradné diely a kontrahujeme ex-
terné fi rmy, aby sme zabezpečili 
výkony pre plánované opraváren-
ské práce. 

Verím, že zariadenia budú pra-
covať bezchybne, a to aj vďaka 
dobre fungujúcej preven  vnej 
údržbe.

Na záver by som sa chcel poďa-
kovať za dobre odvedenú prácu 
všetkým zamestnancom, ktorí sa 
na týchto opravách podieľali.

Vymenený oscilačný stôl na druhom prúde.  Foto: autor Trafo EAF - dovoz trafa EAF koľajovou dopravou.  Foto: autor
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Čaká nás náročný rok plný výziev

Ing. Roman Veverka, generálny 
riaditeľ ŽP EKO QELET a.s.

- Takto pred rokom som pri vy-
slovovaní prianí a očakávaní na na-
stávajúce obdobie vyjadril mierny, 
ale oprávnený op  mizmus. Ten 
vychádzal z oživujúcej sa situácie 
na našom trhu a zo skutočnos  , 
že sme sa vedeli rýchlo prispôsobiť 
nepriaznivej pandemickej situácii a 
naučili sme sa v nej normálne fun-
govať.

Skutočnosť však prekonala 
všetky očakávania. Takmer ročný 
čiastočný výpadok produk  vnych 
odvetví ekonomík, spôsobený 
kombináciou viacerých nepriazni-
vých faktorov, spôsobil prirodzený 
hlad po výrobkoch. Nastal prudký 
rast komodít a ten spôsobil enorm-
nú obchodnú ak  vitu. Výsledkom 
bol celoročný neu  chajúci dopyt 
po produktoch, a tým aj po dru-
hotných surovinách na ich výro-
bu. To sekundárne spôsobilo, že 
niekdajšie sezónne trendy v našej 
podnikateľskej oblas   boli úplne 
popreté.

Na jednej strane to bolo pote-
šiteľné z hľadiska tržieb, na stra-
ne druhej mierne znepokojujúce 
z pohľadu potrebných fi nančných 
tokov. K tomu je potrebné pridať 
nezanedbateľný faktor personál-
neho a technického vyčerpania, 
pretože neustály dopyt neumožnil 
čo i len krátky čas na regeneráciu. 
Našim zamestnancom preto pat-
rí zaslúžená vďaka za odvedené 
nadštandardné výkony.

Vzhľadom na  eto skutočnos   
sme z pohľadu dosiahnutých vý-
sledkov zaznamenali jeden z na-
júspešnejších rokov v histórii spo-
ločnos  . Zároveň ma teší, že popri 
náročných obchodno-výrobných 
úlohách sme dokázali zrealizovať 
aj projekty súvisiace s rozvojom 
fi rmy. Otvorili sme nové prevádz-
ky, výrazne obnovili technické 
prostriedky, zlepšili prevádzkové 
podmienky na viacerých zberniach 
a strediskách a pokračovali sme v 
postupnom budovaní strediska na 
spracovanie pošrédrovacej inert-
nej frakcie.

Nemôžem povedať, že nám vyšli 
všetky plány a predsavza  a spred 
roka, veľakrát sme to  ž museli 
okamžite reagovať na dané pod-
mienky a korigovať predchádza-
júce plány. Napriek tomu som 
nadmieru spokojný, pretože  eto 
kroky neovplyvnili celkový koneč-
ný výsledok a smerovanie spoloč-
nos  .

Nie som idealista, a preto ne-
budem brať minulý rok ako etalón 
pre ďalšie obdobia. Priblíženie sa 
k hospodárskym výsledkom dosia-
hnutým v roku 2021 budem pova-

žovať ako príjemný bonus, dôleži-
tejšie bude naplniť iné ciele.

Neustále budem pri podobných 
príležitos  ach zdôrazňovať, že na-
šou prvoradou úlohou a cieľom je 
starostlivosť o zamestnancov, a to 
vo všetkých oblas  ach. Preto by 
som im chcel zaželať pevné zdravie 
a podporu okolia po celý nastáva-
júci rok.

V oblas   rozvoja spoločnos   zač-
nem ak  vitami, ktoré sme rozbehli 
už minulý rok. Patria k nim nákupy 
dopravnej, manipulačnej a spra-
covateľskej techniky a otvorenie 
nových prevádzok. Samostatnou 
kapitolou bude plynulé prevza  e 
nových stredísk v Nových Zámkoch 
a Leviciach, ktoré majú posilniť 
naše pozície na južných územiach 
Slovenska.

V oblas   nových ak  vít chceme 
projekčne pripraviť modernizáciu 
technológie spracovateľského stre-
diska v Hliníku nad Hronom. Máme 
 ež konkrétne  py na ďalšie rozši-

rovanie siete našich prevádzok vo 
viacerých regiónoch Slovenska. Zo-
stáva mi preto veriť, že všeobecný 
hospodársky vývoj bude priaznivý 
a my tak budeme môcť naplniť 
svoje predsavza  a.

Dovoľte mi na záver poďakovať 
všetkým tým, ktorí sa podieľali na 
dosiahnutých výsledkoch minulé-
ho roka – našim zamestnancom, 
obchodným partnerom, servisným 
spoločnos  am a spolupracujúcim 
inš  túciám. Do nastávajúcich ob-
dobí všetkým želám pevné zdravie 
a veľa pracovných aj osobných ús-
pechov.

Ing. Ján Gaboň, generálny riaditeľ 
ŽP Informa  ka s.r.o. 

- Máme za sebou náročný rok 
2021. Rok, ktorý bol poznamena-
ný prebiehajúcou pandémiou, ra-
dikálnym nárastom dopytu po IT 
špecialistoch na trhu práce, ako 
aj pretrvávajúcou situáciou s one-
skorenými dodávkami IT kompo-
nentov. Napriek uvedeným nega-
 vnym vplyvom sa nám podarilo 

dosiahnuť plánované hospodárske 
výsledky, ako aj rast por  ólia nami 
poskytovaných služieb. Opakovane 
sme zaznamenali stúpajúci trend 
požiadaviek na tvorbu nových a 
aj doplnenie existujúcich modu-
lov aplikačného programového 
vybavenia s následným dopadom 
na rozvoj a prevádzkovanie poža-
dovanej technickej infraštruktúry. 
Zásadným predpokladom uvede-
ného rastu je skutočnosť, že naši 
kľúčoví odberatelia napriek ne-
priaznivej hospodárskej situácii ne-
utlmili technický rozvoj. Pozi  vne 
môžeme hodno  ť aj zabezpečenie 
nepretržitej prevádzky kri  ckých 
komponentov technickej infra-
štruktúry informačných systémov. 

Verím, že v roku 2022 sa nám, 
popri zabezpečení bezporuchovej 

prevádzky informačných systé-
mov, podarí naplniť projektový 
plán. Pokračujeme v inovácii vý-
robného informačného systému a 
informačného systému pre pod-
poru vnútropodnikovej preprav-
nej logis  ky. Súčasne začíname s 
inováciou IS Finančný server ako 
aj s inováciou IS MTZ. Na základe 
skúsenos   z minulých neľahkých 
rokov verím, že vďaka schopnos   
a spoľahlivos    našich zamestnan-
cov všetky plánované ciele, ako 
aj prípadné nové výzvy v rámci 
rozvoja a prevádzky IS, dokážeme 
zvládnuť k spokojnos   našich uží-
vateľov.

Všetkým kolegom a čitateľom 
Podbrezovana prajem v roku 2022 
veľa zdravia, šťas  a, úspechov a 
op  mizmu v pracovnom aj osob-
nom živote. 

Mgr. Peter Suja riaditeľ ŽP Bez-
pečnostné služby s.r.o.

-  Rok 2021 bol náročný a záro-
veň aj pomerne úspešný. Tak, ako 
všetci, aj my sme sa museli vy-
sporiadať  s pandémiou a zároveň 
zabezpečiť, aby boli naše úlohy 
splnené. Kombináciou viacerých 
organizačných a technických rieše-
ní, ako aj zodpovednos   zamest-
nancov, sa nám podarilo docieliť, 
že bezpečnosť chránených objek-
tov a kontrola vstupov a výstupov 
z chránených objektov bola počas 
roka zabezpečená v celom rozsa-
hu. Absencie zamestnancov kvôli 
covidu boli na udržateľnej úrovni 
napriek tomu, že z povahy našej 
práce prichádzame do styku s veľ-
kým množstvom osôb. 

Významne nás ovplyvnila prvá 
časť rekonštrukcie cesty I/66 v 
Podbrezovej a s ňou spojený nie-
koľkomesačný prejazd vozidiel 
areálom starého závodu ŽP a.s. 
Môžem konštatovať, že stanovené 
úlohy sme splnili a počas prejaz-
du neboli zaznamenané vážnejšie 
bezpečnostné incidenty. Vďaka za 

to patrí všetkým zamestnancom, 
ktorí sa na zabezpečovaní prejazdu 
akýmkoľvek spôsobom podieľali. 
Je potrebné povedať, že by sa to 
nedalo zabezpečiť, ak by zo stra-
ny materskej spoločnos   neboli 
vytvorené technické predpoklady 
(strážne stanoviš  a, technika, ka-
merové systémy a mnoho ďalšie-
ho). Všetky  eto vylepšenia dnes 
plne využívame pri každodennej 
kontrole objektov a, pochopiteľ-
ne, využijeme ich aj pri plánovanej 
druhej čas   rekonštrukcie cesty 
I/66 v Podbrezovej a pri možnom 
opätovnom povolení prejazdu SZ.

Neočakávame ľahký rok. Popri 
plnení „bežných úloh“  sa bude-
me musieť opätovne vysporia-
dať s problémami, ktoré prinesie 
pandémia a pravdepodobne aj s 
ďalšou etapou rekonštrukcie ces-
ty v Podbrezovej. Ale my nie sme 
spoločnosť len do dobrých časov, 
máme kvalitných a zodpovedných 
zamestnancov a zvládneme to.

Všetkým prajem veľa zdravia, 
šťas  a a úspechov v práci i v osob-
nom živote. 

Ing. Anna Kováčová, riaditeľka 
ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.

Do roku 2021 sme vstupova-
li plní nádeje a očakávaní, že sa 
bude vyvíjať priaznivejšie ako ten 
predchádzajúci. Bol to rok pozna-
menaný zložitou ekonomickou a 
pandemickou situáciou. Bol to rok, 
v ktorom sa potvrdila dôležitosť 
mať v spoločnos   zdravý, stabilný, 
odborne zdatný a psychicky silný 
 m. Len s takýmto kolek  vom je 

možné zvládnuť a splniť naplá-
nované úlohy a ciele. Dosiahnuté 
hospodárske výsledky za rok 2021 
sú dobré, hoci každý deň sme do-
slova bojovali o každé jedno voľné 
vozidlo, ktoré by mohlo prísť nalo-
žiť tovar do Podbrezovej podľa po-
žiadaviek našich obchodníkov. Ne-
dostatok pracovnej sily, rast cien 
v sektore dopravy, znižovanie vo-

zových parkov u dopravcov, s kto-
rými sme spolupracovali niekoľko 
rokov, nedostatok vozidiel ale i va-
gónov, meniace sa pro  pandemic-
ké opatrenia v krajinách Európy, 
na začiatku roka zmena legisla  vy 
pre prepravu tovaru do Veľkej Bri-
tánie, to boli asi  e najvážnejšie si-
tuácie, ktoré bolo potrebné zvlád-
nuť a vedieť zabezpečiť prepravy 
za daných podmienok. 

Celkový počet prepráv, ktoré 
sme v roku 2021 obstarali, je 8 339, 
z toho bolo 7 128 exportov do 21 
krajín a 1 211 importov z devia  ch 
krajín na Slovensko. V uvedenom 
celkovom počte je zahrnutých 71 
nadrozmerných prepráv. Viac ako 
65-  síc ton tovaru bolo naložených 
do 1 246 vagónov. 

Dobré hospodárske výsledky by 
sme mali dosiahnuť aj v roku 2022, 
nakoľko naša činnosť sa odvíja od 
zákaziek v Železiarňach Podbrezo-
vá. Je pravdepodobné, že ceny na 
dopravnom trhu budú rásť a situ-
ácia v kapacite dopravných pros-
triedkov sa nezlepší. Očakávame 
teda ťažší rok, veľa práce, a preto 
aj nám všetkým prajem veľa zdra-
via, lebo to je tá najvzácnejšia ko-
modita, veľa op  mizmu a, samoz-
rejme, veľa prevezených tovarov a 
dobre vykonanej práce.

Ing. Andrej Orolín, konateľ KBZ, 
s.r.o. 

- Rok 2021 bol úspešný, s klad-
ným hospodárskym výsledkom, 
dokázali sme sa vysporiadať s pan-
démiou a nezastavili sme chod 
spoločnos  . Za nega  vum pova-
žujeme navýšenie cien energií a 
pohonných hmôt.

V roku 2022 sa naďalej budeme 
snažiť udržať chod spoločnos   v 
plusových číslach. Budeme sledo-
vať, aký dopad bude mať na spo-
ločnosť nárast cien pohonných 
hmôt a energií v priebehu prvého 
polroka a podľa toho budeme roz-
hodovať o ďalších inves  ciách.

V predošlom vydaní novín Podbrezovan sme vám priniesli anketu s ve-
dúcimi jednotlivých prevádzkarní a odborov Železiarní Podbrezová, aby 
sa obzreli za uplynulým kalendárnym rokom a povedali, s akými víziami 
a plánmi vstupujú do toho nového. 
Dnes sme sa opýtali riaditeľov dcérskych spoločnos  , aký bol pre nich 
rok 2021, čo sa podarilo, čo nie a čo očakávajú v nasledujúcich dvanás-
 ch mesiacoch.

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. otvorila v Podbrezovej v roku 2021 novú zberňu kovového šrotu.                                                      Foto: M. Gončár
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Zdroj: FMMR TUKE

Fakulta materiálov, metalurgie a 
recyklácie Technickej univerzity v 
Košiciach sa môže pýšiť históriou 
siahajúcou až do roku 1762. Stojí 
na pevných základoch tradičných 
vedeckých poznatkov a jej neustá-
lou inšpiráciou sú technológie bu-
dúcnos  . Ak  vne sleduje súčasné 
trendy, napreduje a mení sa ako 
svet okolo nej. Svoje popredné 
miesto v kvalite poskytovaného 
vzdelávania obhájila aj v posled-
nom hodnotení fakúlt vysokých 
škôl Akademickej rankingovej a ra-
 ngovej agentúry ARRA, v ktorom 

obsadila piatu priečku z celkovo 24 
fakúlt v skupine technicky oriento-
vaných fakúlt.
Prečo študovať na Fakulte ma-
teriálov, metalurgie a recyklácie 
Technickej univerzity v Košiciach? 
Dnes vám odpovie absolvent Du-
šan Klein.

- Fakulta materiálov, metalurgie 
a recyklácie je malá, ale dynamická 
fakulta reagujúca na potreby trhu 
práce. Ponúkané študijné progra-
my sú moderne koncipované a po-
núkajú najaktuálnejšie informácie 
v jednotlivých oblas  ach výučby 
a výskumu. Teore  cké informácie 
od odborníkov s rokmi praxe sú 
dopĺňané laboratórnymi cvičenia-
mi. Tam si študen   vyskúšajú, ako 
jednotlivé procesy fungujú. Otes-
tujú si tavenie, lúhovanie, prácu 
s mikroskopom a mnoho ďalších 
vecí. Laboratória sú s pomocou 
priemyselných partnerov vybavené 
najmodernejšou technikou. 

Ďalšou pridanou hodnotou štú-
dia na FMMR sú exkurzie vo výrob-
ných podnikoch. Ako sa vraví „lepšie 
raz vidieť, ako stokrát počuť.“ Veľmi 
často sa stáva, že sprievodcami na 
exkurziách sú práve absolven   fa-

Fakulta zostala na čelných 
priečkach rebríčka kvality

kulty, ktorí sa úspešne etablovali vo 
svojom odbore. Stať sa ich kolega-
mi môžu študen   už počas štúdia 
formou letných alebo celoročných 
stáži, alebo formou spolupráce na 
záverečných prácach. Učitelia na 
fakulte žijú svojou prácou a svoje 
znalos   s radosťou a zápalom odo-
vzdávajú ďalším generáciám, alebo 
ako hovoria, mladším kolegom.

Vďaka „veľkos  “ fakulty sú vzťa-
hy medzi učiteľmi a študentmi 
omnoho osobnejšie. Ešte viac sa 
prehlbujú na mimoškolských ak  -
vitách. Študen   a učitelia sa môžu 
navzájom lepšie spoznať už v pr-
vom ročníku na tradičnom Šachťá-
ku spojenom s imatrikuláciou. Štu-
den   sa na ňom zabávali už v 18. 
storočí od založenia Banskej aka-
démie v Banskej Š  avnici. Pred sa-
motným Šachťákom sa pravidelne 
organizujú Hutnícke spevy, kde sa 
študen   pri piesňach oboznámia s 
tradíciami. Vo vyšších ročníkoch sa 
môžu zabaviť na cechovačke a kaž-
doročných mikulášskych oslavách.

Štúdium na FMMR ponúka všet-
ko, čo by študent mohol od štúdia 
očakávať, množstvo zaujímavých 
informácii, prak  cké skúsenos  , 
mimoškolské ak  vity a predovšet-
kým možnosť uplatnenia vo vyštu-
dovanom odbore.“

Prihláste sa na štúdium 
aj bez prijímacích skúšok

INFORMÁCIE:
Tel.: +421 55 602 2421, +421 55 
602 2429,
e-mail: studijne.fmmr@tuke.sk.
Možnosť štúdia v kombinovanej 
metóde – iba dva dni v týždni v ško-
le!

Šport
– futbal, biatlon, kolky, cyklistika, 

golf, hokej, rekreačný šport

Informatika

Anglický jazyk

STEAM
– prírodné vedy a technika

 

Ponuka odborovPonuka profilácií

– 

Duál – istota tvojho uplatnenia

Hutníctvo
– hutník operátor
– hutník

Strojárstvo
– mechanik strojov a zariadení
– obrábač kovov

Elektrotechnika
– mechanik mechatronik
– mechanik elektrotechnik

www.sgzp.edupage.org

Viac sa dozvieš na 

alebo „čekuj“ 

www.skolyzp.edupage.org

Viac sa dozvieš na 

Tv

alebo „čekuj“ 

Možnosti štúdia v školskom roku 2022/2023
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Jedálny lístok 31. 1. – 6. 2. 2022
Pondelok 

Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
sedliacka, pečivo. 
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina, 
● Detvianska nátura, opekané ze-
miaky, uhorka, 
● Rizoto zeleninové s bravčovým 
mäsom, šalát, 
● Zemiakové knedličky čučoried-
kové so strúhankou. 

Utorok
Polievky: gulášová, hlivová so zele-
ninou, pečivo. 
● Bravčová pečená krkovička, ka-
pusta, knedľa, 
● Morčacie prsia plnené nivou, 
ryža, šalát, 
● Važecká pochúťka, zemiakové 
placky,
● Rezancový nákyp s tvarohom a 
jahodami. 

Streda 
Polievky: hŕstková, zeleninová so 
šunkou, pečivo. 
● Vyprážaný kurací rezeň furman-
ský, zemiaky, šalát, 
● Bravčové stehno záhradnícke, 
tarhoňa, uhorka, 
● Hovädzí guláš so zelenou fazuľ-
kou, 
● Šišky s nutelou, kakao. 

Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, paradajková, pečivo. 
● Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
šalát, 
● Hovädzí guláš debrecínsky, kned-
ľa, 
● Vyprážaná ryba, zemiaky, kom-
pót, 
● Závin kysnutý makovo-jablkový, 
kakao. 

Piatok
Polievky: boršč s mäsom, pohron-
ská, pečivo. 
● Domáca zabíjačka, zemiaková 
kaša, cvikla s chrenom, 
● Hovädzia pečienka milánska, 
cestovina, 
● Parížsky šalát, pečivo, 
● Buchty na pare s lekvárom, kaka-
ová posýpka, kakao. 

Sobota
Polievka: zeleninová, pečivo. 
● Podtatranský plnený bravčový 
rezeň, ryža, uhorka, 
● Goralská pochúťka, knedľa. 

Nedeľa
Polievka: horácka, pečivo. 
● Jarné kuracie stehno, zemiaky, 
● Bravčový perkelt, cestovina.

Jedálny lístok
7. – 13. 2. 2022

Pondelok
Polievky: slovenská šajtľava, fran-
cúzska, pečivo. 
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa, 
● Bravčové mäso Chilli con Carne, 
ryža, uhorka, 
● Zapekané zemiaky s pórom, 
● Lievance s džemom. 

Utorok
Polievky: oravská fazuľová, špená-
tová so syrovými haluškami, peči-
vo. 
● Kuracie prsia na paprike, cesto-
vina, 
● Husárska roláda, zemiaková, 
kaša, šalát, 
● Treska na masle, bulgur so suše-
nými paradajkami, 
● Hanácke koláče, kakao. 

Streda
Polievky: hrachová so salámou, 
roľnícka, pečivo. 
● Bravčový rezeň na lesných hrí-
boch, ryža, šalát, 
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa, 
● Vyprážané čevapčiči, zemiaky, 
šalát, 
● Palacinky s nutelou. 

Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, mrk-
vová s pórom, pečivo. 
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemia-
ky, šalát, 
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót, 
● Zeleninový nákyp s nivou, šalát, 
● Pizza diabolská. 

Piatok
Polievky: slepačia, tekvicová, peči-
vo. 
● Bravčová pečienka sedliacka, 
červená kapusta, knedľa, 
● Morčacie prsia plnené špenátom 
a syrom, ryža, šalát, 
● Pečené kurča, zeleninový šalát, 
● Šúľance s makom. 

Sobota
Polievka: terchovská, pečivo. 
● Bravčový rezeň s pečeňou, ze-
miaky, cvikla, 
● Kuracie stehno na smotane, ces-
tovina. 

Nedeľa
Polievka: pórová s krúpami, pečivo. 
● Bravčové dusené, chrenová 
omáčka, knedľa, 
● Kuracie prsia orientálne, ryža, 
uhorka. 

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Ako funguje zálohový systém?

Zálohujeme PET fľaše a plechovky

Od 1. januára začalo Slovensko 
zálohovať PET  aše a plechovky. 
Zálohový systém je moderný pros-
triedok rozšírenej zodpovednos   
výrobcov, ktorý prostredníctvom 
zberu jednorazových nápojových 
obalov zapája všetkých do boja 
s voľne pohodeným odpadom a 
mobilizuje k ochrane životného 
prostredia. Vo viacerých európ-
skych krajinách zálohujú PET  aše 
a plechovky už roky, prvé zálo-
hovacie systémy vznikli už v roku 
1989 vo Švédsku a na Islande.

Prečo Slovensko zálohuje?
Zálohovanie je nástroj, ktorý do-

káže množstvo vyzbieraných plas-
tových fl iaš a plechoviek zvýšiť aj 
na viac ako 90 percent a prispieva 
 ež k zníženiu množstva voľne po-

hodeného odpadu v prírode. PET 
 aše a plechovky nie sú zbytočný 

odpad. Sú to cenné materiály, kto-
rých recyklácia má zmysel.

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť ak-
tuálne množstvo zberu nápojových 
obalov zo 60 na 90 percent v roku 
2025. Vybralo si zálohový systém, 
ktorý spája úsilie výrobcov, ob-
chodníkov, spotrebiteľov a štátu v 
zastúpení Ministerstva životného 
prostredia SR. Zálohovanie dáva 
šancu vyzbierať viac materiálu 
vyššej kvality na recykláciu a jeho 
opätovné využi  e v nových oba-
loch, znížiť voľne pohodený odpad 
a šetriť tak prírodné zdroje.

Iba označené 
PET  aše či plechovky

Aby ste sa zapojili, stačí po ná-
kupe vrá  ť  ašky alebo plechovky 
na označenom odbernom mies-
te, väčšinou v obchode. Obchody 
odoberajú zálohované obaly cez 
zálohomaty a v menšej predajni 
pomocou ručného skenera, nap-
ríklad pri pokladni. Bez ohľadu na 
to, kde ste nápoj kúpili, môžete ho 
vrá  ť na ktoromkoľvek odbernom 
mieste. Podobne, ako keď v súčas-
nos   vraciate sklenené  aše.

Dôležitou informáciou je, že 
všetky obaly za  aľ nehromaď-
te. Záloh sa bude vyplácať iba za 
obaly, za ktoré záloh zapla  te. 
Nápojové obaly budú označené 
symbolom „Z“ a textom „ZÁLOHO-
VANÉ“. Do obehu sa dostali až po 
1. januári 2022. Obaly bez označe-
nia grafi ckým symbolom „Z“ a tex-
tom „ZÁLOHOVANÉ“ je potrebné 
vyhodiť stlačené do žltej nádoby 
na triedený zber, rovnako ako do-
teraz.

Výška zálohu je 15 eurocentov 
rovnako pre plastové  aše aj ple-
chovky. Výška zálohu je určená 
tak, aby príliš nezaťažila vašu pe-
ňaženku a zároveň bola dostatoč-
ne mo  vujúca. Dostanete ju po 

vrátení obalu na odberné miesto. 
Zálohomat alebo predavačka vám 
vydá potvrdenku s výškou zálohov 
za obaly, ktoré ste vrá  li a  e si ná-
sledne uplatníte na pokladni rov-
nakej predajne.

Zálohujú sa všetky jednorazo-
vé plastové  aše a plechovky od 
nápojov s objemom 0,1 až 3 litre 
vrátane. Zálohujú sa jednorazové 
plastové  aše a plechovky nápo-
jov, ako sú minerálne vody, sladené 
nápoje, ovocné šťavy, ľadové čaje, 
energe  cké nápoje, pivo, víno či 
miešané alkoholické nápoje. Nezá-
lohujú sa obaly z mlieka, nápojov s 
obsahom mlieka, sirupov a alkoho-
lických nápojov s obsahom alkoho-
lu viac ako 15 percent.

Mnohým z vás možno napadla 
otázka, čo sa stane, ak obal vyho-
díte do žltej nádoby na triedený 
zber. Ak zálohovaný obal vyhodíte 
do separovaného odpadu, prídete 
o záloh. Z hľadiska triedenia odpa-
du to nie je chyba, ale stra   sa tak 
možnosť výroby rovnakého obalu 
za menšej spotreby energie.

Čo sa stane 
s nevyzbieranými zálohami?

Zálohový systém je férový a 
transparentný. Zapája výrobcov, 
obchodníkov a spotrebiteľov do 
boja pro   voľne pohodenému od-
padu, všetko pod dohľadom Mi-
nisterstva životného prostredia 
SR. V prípade, že sa spotrebiteľ 
nezachová zodpovedne a nevrá   
obal na odbernom mieste, tak zá-
loh, ktorý si neuplatní, sa v súlade s 
princípom „znečisťovateľ pla  “ stá-
va príjmom zálohového systému. 
Správca zálohového systému je ne-
ziskovou organizáciou a na základe 
zákona je povinný akýkoľvek preby-
tok hospodárenia použiť výlučne 
na rozvoj a vylepšovanie systému 
zálohovania.

Každý obal v zálohovom systéme 
je evidovaný a vysledovateľný od 
momentu uvedenia na trh až po 
recykláciu a jeho využi  e pri výro-
be nových obalov. Funguje to vo 

všetkých krajinách, kde zálohový 
systém existuje, preto sa všetky vy-
zbierané nápojové obaly preukáza-
teľne recyklujú a môžu byť využité 
aj na výrobu nových obalov. Sú to 
cenné materiály, ktoré nemajú kon-
čiť v prírode či v spaľovni. Dajú sa z 
nich vyrábať nové obaly na rovnaký 
účel a šetriť tak prírodné zdroje.

Zálohový systém je riešením, 
ktoré má zabrániť aj tomu, aby sa 
plastové  aše a plechovky vysky-
tovali voľne pohodené v prírode. V 
krajinách, kde zálohovanie zaviedli, 
kleslo množstvo voľne pohodených 

nápojových obalov o 95 percent. 
Zároveň je však rovnako potrebné 
myslieť na vyčistenie Slovenska od 
obalov pohodených v krajine už 
dnes. Pre tento problém sú pláno-
vané ďalšie projekty v spolupráci 
s Ministerstvom životného pro-
stredia a ďalšími zainteresovanými 
stranami.

Záloh alebo záloha?
Na záver sme si pre vás pripravi-

li ešte jazykové okienko ohľadom 
slova záloh. Viacerí ste možno 
netušili, že práve pojem záloh je v 
tomto prípade správny a nie zálo-
ha, čo používame určite vo väčšej 
miere. Záloh je vec, ktorá sa maji-
teľovi vrá   po splnení istých pod-
mienok, kým záloha je množstvo 
niečoho určené na použi  e v prí-
pade potreby; takisto môžeme zá-
lohu charakterizovať ako skupinu 
osôb pripravených na istú činnosť 
v prípade potreby.

Ilustračné foto: pexels.com

Značku „Z“ hľadajte na vratných obaloch
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Spomienky
Dňa 2. januára uplynulo osemnásť rokov, 
čo nás navždy opus  l 

Rudolf ČELLÁR z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu  chú spo-
mienku.

S láskou a úctou spomína 
manželka a synovia s rodinou
...

„Bolesťou unavený  ško si zaspal, za-
nechal si všetkých, ktorých si mal rád. S 
 chou spomienkou k hrobu chodíme, pri 

plameni sviečok na teba myslíme. Osud   
nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich 
srdciach budeš navždy žiť.“
Dňa 7. januára uplynulo prvé výročie, ako 
nás opus  l milovaný manžel, otec, starký, 

brat a kolega 
Miroslav GIERTL z Čierneho Balogu.

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami  chú spomienku.
Smú  aca rodina

...
„Už navždy prestali pre teba hviezdy 
svie  ť, už navždy prestalo pre teba slnko 
hriať. Ale  , čo ťa mali radi, neprestanú 
na teba spomínať.“ 
Dňa 9. januára sme si pripomenuli prvý 
smutný rok odvtedy, ako nás navždy 
opus  l náš milovaný manžel, otec, starý 
a prastarý otec 

Milan HAVAŠ z Piesku, naposledy bytom v Predajnej. 
Kto ste ho poznali, venujte mu  chú spomienku. 

S láskou a úctou spomína manželka Má-
ria, syn Peter, dcéra Vlasta s rodinami

...
„Odišiel si  ško, nie si medzi nami, ale v 
našich srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 19. januára uplynul smutný rok, ako 
nás opus  l

Rudolf OLŠIAK 
z Podbrezovej – Š  avničky.

Kto ste ho poznali, venujte mu  chú spomienku.
S láskou a úctou spomína 

manželka, de   a ostatná rodina

...
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. 
Prázdny je dom, smútok je v ňom, zostala 
nám len bolesť a spomienka v ňom.“ 
Dňa 25. januára uplynulo devätnásť ro-
kov odvtedy, ako nás opus  l náš milova-
ný otec, starý a prastarý otec

Štefan PREČUCH z Čierneho Balogu.
S láskou spomínajú synovia a dcéry s rodinami

...
„V živote sú chvíle, ktoré ťažko prežíva-
me,  ež však okamihy, na ktoré nezabú-
dame.“
Dňa 28. januára uplynie osem rokov, ako 
nás navždy opus  l manžel, otec a starý 
otec

Barnabáš VARGA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína manželka s celou rodinou

...
Prvého februára uplynie štrnásť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opus  la naša 
drahá manželka, mama a stará mama

Mária MAJERÍKOVÁ z Dolnej Lehoty. 
Spomíname s láskou a úctou

...
„Zhasli oči, ktoré sme radi mali, pracovité 
ruky, ktoré nám vždy pomáhali.“
Dňa 2. februára si pripomenieme pätnás-
te výročie od smr   nášho otca, starého 
otca a prastarého otca

Fran  ška ŠANTROCHA z Valaskej.
Kto ste ho poznali, venujte mu  chú spo-

mienku.
Smú  aca rodina

...
„V srdci si uchováme spomienku na teba 
a tvoje láskavé srdce a ruky, ktoré nám 
vždy pomohli.“
Dňa 2. februára si pripomenieme trinás-
te výročie od smr   nášho milovaného 
manžela, otca, švagra a starého otca

Fran  ška KÚRA z Valaskej.
Kto ste ho poznali, venujte mu  chú spomienku.

Smú  aca rodina
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V tajničke sa ukrýva japonské príslovie.

...
Dňa 4. februára uplynie dvadsaťdva ro-
kov odvtedy, ako nás navždy opus  l náš 
drahý otec, brat a príbuzný

Miroslav MUŠUKA 
z Podbrezovej – Š  avničky.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s 
nami  chú spomienku.

Smú  aca rodina
...

„Čas plynie a smútok zostáva v našich 
srdciach.“
Dňa 9. februára uplynie desať rokov, čo 
nás navždy opus  l náš milovaný
Vladimír BLAŽENIAK z Čierneho Balogu.

S láskou spomína manžel-
ka a dcéry s rodinami

Poďakovanie
Dňa 8. januára nás vo veku 90 rokov 
opus  la 

Veronika BELASÁ z Valaskej. 
Ďakujeme za všetky prejavy sústras   
a kve  nové dary, ktorými ste sa snažili 
zmierniť náš žiaľ. Rovnako ďakujeme Dy-
chovej hudbe ŽP. 

Dcéry s rodinami

Súťažná krížovka
Opäť sme si pre vás 
pripravili súťažnú krí-
žovku, prvú v roku 
2022. Ak sa chcete 
zapojiť do súťaže, po-
šlite znenie tajničky 
do redakcie Podbrezovana poštou alebo e-mailom, najne-
skôr do 7. februára. Na jedného z vás čaká celodenný skipas 
na lyžovačku, ktorú do súťaže venovalo lyžiarske stredisko 
Tále. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom vydaní 
Podbrezovana. 
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Marek Kuzma si uvedomuje, že v Pod-
brezovej čakajú od neho góly. 

Foto: M. Gončár

Marek Kuzma: Prvé dojmy po príchode
 do Podbrezovej sú perfektné

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Futbalis   FK Železiarne Podbre-
zová sa pripravujú na jarnú časť 
druhej ligy už aj s novou posilou 
– útočníkom Marekom Kuzmom. 
Skúsený zakončovateľ k nám pri-
šiel z FK Dubnica nad Váhom. 

Ako priznal, príchod do Podbre-
zovej riešil s vedením železiarov 
dlhšie. „Všetko sa začalo ešte minu-
lý rok. Ale až po skončení jesennej 
čas   mi zavolal generálny manažér 
FK Železiarne Podbrezová Miroslav 
Poliaček. Debaty trvali asi týždeň. 
Všetko sa upieklo pomerne rých-
lo. Nebolo čo riešiť a dnes som 
hráčom Podbrezovej,“ povedal na 
margo príchodu ostrieľaný futba-
lista. 

Jeden z najlepších strelcov dru-
hej ligy prichádza do nášho klubu 
s povesťou kanoniera a s vedomím, 
že bude hájiť farby  mu s úplne od-
lišnými ambíciami ako je Dubnica. 

„Záujem Podbrezovej ma veľmi 
potešil. U predošlého zamestnáva-
teľa to už veľmi dobre nevyzeralo. 
Na Považí som pôsobil dva a pol 
roka. Teraz sa chcem pokúsiť vy-
hrať ligu v inom mužstve,“ prezradil 
ambície 33-ročný futbalista. Kuzma 
si uvedomuje, že Podbrezovčania 
sa budú na jeho presné zásahy 
spoliehať. „Železiari ma zobrali 
kvôli tomu, aby som im pomohol v 
ceste za postupom. Verím, že nám 
to spolu vyjde.“ 

Všetko „klape“
Kuzma má za sebou niekoľko tré-

ningov, s mužstvom sa postupne 
spoznáva a jeho dojmy sú za  aľ 
mimoriadne pozi  vne. „Pocity sú 
perfektné. Trénujeme už od sviatku 
Troch kráľov a cí  m sa skvelo. Cha-
lani, atmosféra v kabíne a aj tréneri 
sú super. Takže za  aľ vidím len plu-
sy,“ netají radosť. 

A hoci zimná príprava nepatrí 
medzi obľúbené obdobia špor-
tovcov, bývalý hráč Slovana, Zla-
tých Moraviec, Banskej Bystrice i 

ďalších klubov si už zvykol. „Tré-
neri nám dávajú zabrať, ale to je 
normálne. Mávame dvojfázové 
tréningy. Kombinujeme ihrisko s 
posilňovňou. Podobne to funguje 
v každom klube. Začiatok zimnej 
prípravy si, jednoducho, musíme 
všetci odmakať.“ 

Na otázku, či bude pociťovať 
tlak, keďže sa od neho očakávajú 
góly, odpovedal: „Nie je to pre mňa 
nič nové. Aj v Dubnici bolo mojou 
úlohou dávať góly a mne sa ich da-
rilo strieľať. V mojom veku už tlak 
nepociťujem. Dokázal som sa s ním 
vyrovnať,“ pokračoval.

Bude rozdávať skúsenos  
FK Železiarne Podbrezová dis-

ponuje mladým kádrom zloženým 
z viacerých mládežníckych repre-
zentantov. Marek Kuzma sa zaradí 
k starším hráčom, ktorí budú roz-
dávať skúsenos  . „Kto bude chcieť, 
ochotne mu poradím. Nemám s 
tým najmenší problém. Budem 
rád, ak sa budú ostatní chalani odo 
mňa a aj ďalších starších hráčov 
učiť. Verím, že všetko klapne tak, 
ako má,“ pokračoval. 

Kuzma bol v Dubnici jedným z 
najlepších hráčov a zároveň i ka-
pitánom. Ťahal ofenzívu a aj preto 
bude jeho strata citeľná. „S vede-
ním FK Dubnica nad Váhom som sa 
nerozišiel v zlom. Všetko som kom-
petentným vždy oznamoval dopre-
du, nič som nerobil poza chrbát. 
Môj odchod prijali. Popriali sme si 

veľa šťas  a a rozišli sa,“ rozhovoril 
sa. 

Prestup ku konkurencii ale naj-
citlivejšie vnímajú fanúšikovia. 
Hráč sa v zápasoch pro   svojmu 
bývalému klubu musí pripraviť na 
tlak. Z tribún neraz počuje piskot 
a niekedy padnú na jeho adresu i 
ostré slová.

„S fanúšikmi som nikdy problém 
nemal. Určite sa aj pozdravíme a 
možno ani nebudem vnímať vo 
vzájomnom zápase, že hrám pro   
svojim bývalým spoluhráčom. Do 
Dubnice aj tak veľa priaznivcov ne-
chodí...“ podpichol Kuzma bývalé-
ho zamestnávateľa. 

Pozerá na  mový úspech
Hoci Marek Kuzma je vynikajú-

ci strelec, prvoradý je pre neho 
úspech  mu. Nad korunou kráľa 
strelcov druhej ligy príliš nerozmýš-
ľa, hoci netají, že by ho potešila. V 
tabuľke najlepších zakončovateľov 
je na treťom mieste. V doterajšom 
priebehu sezóny rozvlnil sieť súpe-
rov dohromady deväťkrát. Vedúca 
dvojica Mar  n Polievka (MFK Duk-
la Banská Bystrica) a Jose Ricardo 
Cortes (FC Košice) majú o gól navy-
še. Pred jarnou časťou je v tomto 
smere všetko otvorené. 

„Vždy som to bral tak, že indivi-
duálne ocenenie je potrebné dať 
vo futbale na druhé miesto. Na 
prvom je úspech celého  mu a v 
našom prípade je to postup do For-
tuna ligy. Ale ak by som bol najlepší 

strelec súťaže, nenamietal by som. 
V takejto situácii som však prvý-
krát. Ak to vyjde, budem rád,“ po-
vedal skromne.

V príprave ťažkí súperi
Jarná časť sa začína už o mesiac 

a je jasné, že dovtedy je potrebné 
čo najviac vyladiť formu. Aj pre-
to naši futbalis   odohrajú sériu 
prípravných duelov s atrak  vnymi 
súpermi ako MŠK Žilina, ŠK Slovan 
Bra  slava (nehrali kvôli karanténe, 
pozn. red.) či FC Zbrojovka Brno. 
Len konfrontácia s ťažkými muž-
stvami dokáže priniesť želané ovo-
cie.

„Čakajú nás veľmi nároční sú-
peri. Slovan i Žilina sú popredné 
slovenské celky. Tieto zápasy nám 
ukážu, na čo vlastne máme. Príp-
ravné stretnu  a sa výsledkovo až 
tak nehodno  a. Uvidíme ale, ako 
sme na tom po hernej či kondičnej 
stránke. Každopádne, spomínaní 
súperi nás poriadne preveria,“ ne-
chal sa počuť Kuzma. 

A ako sa cí  l krátko pred zimnou 
prípravou? 

„Po sviatkoch bolo všetko v po-
hode. Dostali sme individuálne plá-
ny, tak som sa ich snažil dodržiavať. 
V tomto smere nebol žiaden prob-
lém. Teraz sa pripravujem s  mom 
a už sa teším na začiatok jarnej čas-
 . Verím, že nám všetko vyjde tak, 

ako má,“ doplnil skúsený zakončo-
vateľ, ktorý v našom klube podpísal 
zmluvu do konca júna roku 2024.

Zuzana Remeňová mala medailu na dosah

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V dňoch 19. až 23. januára sa v 
slovinskej Pokljuke uskutočnili 
biatlonové majstrovstvá Európy 
juniorov. V drese slovenskej re-
prezentácie sa na tomto poduja   
predstavili aj tri naše biatlonist-
ky, ktoré počas celého šampioná-
tu predvádzali výborné výkony a 
zaznamenali najlepšie slovenské 
umiestnenia.

Šampionát odštartoval vytrva-
lostnými pretekmi junioriek na 12,5 
km, kde sme zaznamenali hneď dve 
umiestnenia v prvej desiatke. Má-
ria Remeňová skončila na 6. mies-
te a jej sestra Zuzana obsadila 9. 
priečku. Nesklamala ani Ema Ka-
pustová, ktorá tak  ež skončila na 
bodovanom mieste, keď fi nišovala 
na 23. pozícii.

Deň po vytrvalostných pretekoch 

boli na programe štafety. Najskôr v 
single miešanej štafete sa na štart 
postavila aj naša pretekárka Zuza-
na Remeňová. Nadviazala na svoj 
výkon z predchádzajúceho dňa a 
spolu s Damiánom Cesnekom skon-
čili na šiestom mieste. V miešanej 
štafete na 4 x 6 km (dve juniorky + 
dvaja juniori) sme mali dvojnásob-
né zastúpenie vďaka Eme Kapus-
tovej a Márii Remeňovej. Spolu s 
Jakubom Borguľom a Benjamínom 
Belicajom skončila slovenská zosta-
va na 15. mieste.

Po dni voľna nasledovali rýchlost-
né preteky. V nich sa najviac darilo 
Zuzane Remeňovej, ktorá dokonca 
siahala na jednu z medailí. Napriek 
dvom chybám na strelnici skončila 
na výbornom 5. mieste, pričom len 
niečo cez 10, respek  ve 11 sekúnd 
ju delilo od zisku bronzu či striebra. 
Mária Remeňová bola napriek šty-
rom chybám na strelnici v cieli na 

28. pozícii. Ema Kapustová urobila 
dokonca päť chýb, ale dokázala sa 
ešte dostať do prvej šesťdesiatky, 
ktorá zaručovala postup do s  ha-
cích pretekov. V cieli jej patrila 47. 
priečka.

V s  hacích pretekoch sme tak v 
záverečnom dni šampionátu mali 
trojnásobné zastúpenie. Najlepšiu 
pozíciu mala Zuzana Remeňová, 
no potrebovala to potvrdiť predo-
všetkým na strelnici, kde tentokrát 
pretekárky čakali až štyri terče. 
Prvé dve zvládla bezchybne, no pri 
tretej streľbe urobila až štyri chyby, 
čo ju nakoniec pripravilo o medai-
lu. Na poslednej streleckej položke 
pridala ešte jednu chybu a skončila 

desiata. Len necelú sekundu za ňou 
fi nišovala na 11. mieste jej sestra 
Mária, ktorá sa dopredu posunula 
vďaka výbornému behu a len trom 
chybám na strelnici. Skokankou 
dňa sa stala Ema Kapustová, ktorá 
sa zo 47. priečky na štarte dokáza-
la vyšvihnúť až na 18. miesto, keď 
minula len jeden terč na úvodnej 
položke.

Spokojný s výkonmi svojich zvere-
niek bol aj podbrezovský tréner Pe-
ter Kazár, ktorý je zároveň hlavným 
reprezentačným trénerom mláde-
že. Juniorský šampionát hodno   
pozi  vne, keďže naše pretekárky 
dokázali konkurovať európskej špič-
ke a opäť potvrdili svoje kvality.

Členovia Biatlonového oddielu ŠK Železiarne Podbrezová na juniorských majstrovstvách 
Európy v biatlone. Zľava: masér Milan Dziad, Ema Kapustová, sestry Remeňové a tréner 
Peter Kazár.  Foto: FB Biatlonový oddiel ŠK Železiarne Podbrezová

Zuzana a Mária Remeňové predvádzali 
počas juniorských majstrovs  ev Európy 
výborné výkony a patrili k oporám slo-
venskej reprezentácie.                 Foto: FB


