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Napriek zdražovaniu 
zostáva cena jedla do 

limitu nezmenená

Výsledkom súčasnej ekonomic-
kej situácie je enormné zvyšo-
vanie cien vo všetkých oblas-
tiach nášho života. Zdražovanie 
pociťuje každý jeden z nás. Či 
už ide o potraviny, pohonné 
hmoty, energie alebo staveb-
ný materiál, rozhodne musíme 
načrieť hlbšie do našich vreciek.

čítajte na strane 2
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Výskum a vývoj v našej 
spoločnosti za rok 2021

Uplynulý rok by sme mohli 
zhodnotiť ako úspešný a na-
máhavý zároveň. Z pohľadu 
plnenia pracovných cieľov a 
ekonomických ukazovateľov ho 
môžeme považovať za úspešný, 
zo sociálneho a osobného patril 
skôr k tým namáhavým, dôvody 
sú určite každému známe.

Železiarne Podbrezová

Železiarne Podbrezová

Využite relaxačné pobyty 
za zvýhodnené ceny

Zamestnanci Železiarní Pod-
brezová, dcérskych spoločností 
a ich rodinní príslušníci môžu 
aj tento rok využiť relaxačné 
pobyty za zvýhodnené ceny. 
Pripravili sme pre vás ponuku 
pobytov vo vybraných rekre-
ačných zariadeniach po celom 
Slovensku.

čítajte na strane 3 

Významné výročia 
v roku 2022

V roku 2022 si pripomíname 
viaceré významné výročia, kto-
ré sa týkajú ŽP a.s. a dcérskych 
spoločností.

čítajte na strane 4

Železiarne Podbrezová

Pre Podbrezovú 
urobím na jar maximum

Slovenský reprezentant do 
21 rokov a opora FK Železiar-
ne Podbrezová Roland Galčík 
opustí náš klub. Rodák z Oravy 
prestupuje do MŠK Žilina. Zmlu-
vu podpísal do 30. júna 2025 s 
tým, že jarnú časť odohrá ešte 
u nás v Podbrezovej na hosťo-
vaní. Pokúsi sa so „železiarmi“ 
vybojovať postup do Fortuna 
ligy. Pod Dubeň sa presunie po 
sezóne. 

čítajte na strane 8

Železiarne Podbrezová

FK ŽP

Z obsahu čísla

Dôležitý krok 
v Lige majstrov

Od 12. januára boli uvoľnené 
pandemické opatrenia. Umož-
nilo nám to nielen trénovať, ale 
aj súťažiť. Všetky naše kolkárske 
družstvá sa okamžite zapojili do 
súťažného kolotoča.

čítajte na strane 8 ŠK ŽP

V príprave remíza a prehra

Naši futbalisti odohrali uplynu-
lý týždeň dva prípravné zápasy. 
Najskôr privítali na domácom 
trávniku v Skalici treťoligové Ra-
kytovce, o deň neskôr cestovali 
do Žiliny.

čítajte na strane 8FK ŽP

Štúdium v našej škole prináša množstvo benefitov

Editoriál
My Slováci sme tak trochu zvláštni. Možno aj vy vnímate našu neustálu nespokojnosť spojenú so sťažovaním, nadávaním a frflaním. Na všetko. Na politiku, 
prácu, kolegov, počasie, dopravné zápchy... Akoby to v súčasnej dobe už prekročilo únosnú mieru. Áno, ľudia si poťažkali aj v minulosti. Ale dnes? Na všetko 
sme odborníci a všetci vieme, ako by čo malo vyzerať. Kritizujeme cestárov, lebo sme nemohli s autom prejsť po suchej ceste. Nadávame na samosprávy, že 
nám neočistili chodníky od snehu. Z gauča frustrovane komentujeme výkony našich športovcov, lebo neboli najlepší a mali veci urobiť inak. Nehovoriac o 
pandémii, nekonečnom naťahovaní, urážaní a rozdeľovaní sa na tábory. Je toho už veľa a stále. Každý deň. A v súčasnej dobe zvlášť. Sajeme zo seba energiu 
ako pijavice a huckajúc sa jeden proti druhému šírime pochmúrnu atmosféru. Asi sme tak nastavení. A možno sa len máme veľmi dobre a od roztopašnosti 
nevieme, čo so sebou. Nehovoriac o sile sociálnych sietí, kde sa cítime prakticky neohrozene a môžeme si kopnúť do všetkého. Často pod ochrannými krídlami 
anonymity. Nuž, zrejme nám vyhovuje fungovať v takomto svete. Nečudujme sa preto, že je spoločnosť taká, aká je. Chceme byť súčasťou takéhoto nevrlého 
sveta? Čo tak urobiť aspoň malý krok, aby sme vliali viac svetla a radosti do našich životov? Nečakať, že všetko bude tip-top a my preto nemusíme urobiť nič. 
Skúsme podať pomocnú ruku alebo sa aspoň zdržať zbytočných výlevov a bezhraničného sťažovania. Zahryznime si do jazyka. Urobme si krajší deň. Usmej-
me sa, venujme pekné slovo svojim blízkym, priateľom či kolegom alebo potešme niekoho malým darčekom. Možno už teraz, po dočítaní týchto riadkov... 

Milan Gončár

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Po pandemických prázdninách 
bola 10. januára obnovená pre-
zenčná výučba vo všetkých základ-
ných aj stredných školách v celej 
Slovenskej republike. Ako vyzeral 
prvý mesiac roku 2022 v Súkrom-
nej spojenej škole Železiarne Pod-
brezová nám povedala jej riaditeľ-
ka Ing. Miriam Pindiaková.

„Na opätovný návrat žiakov do 
školy sme sa všetci tešili. Janu-
ár bol náročný mesiac, či už pre 
žiakov, rodičov alebo pedagógov. 
Blížilo sa uzatvorenie klasifikácie 
a hodnotenia za prvý polrok. Prvý 
deň po prázdninách sme venovali 
adaptácii a socializácii žiakov, keď-
že sa do školy vrátili po mesiaci. 
Prostredníctvom online dotazníka 
sme sa snažili získať od študentov 
spätnú väzbu na priebeh dištanč-
ného vzdelávania,“ povedala na 
úvod riaditeľka školy. 

Výsledky dotazníkového pries-
kumu boli prekonzultované pe-
dagógmi a v rámci jednotlivých 
predmetových komisií boli prijaté 
konkrétne opatrenia, predovšet-
kým na zlepšenie študijných vý-
sledkov. „Počas celého obdobia 
sme sa riadili školským semaforom 
a snažili sa v maximálnej miere a 
za sprísnených opatrení zabezpečiť 
prezenčné vyučovanie čo najdlhšie. 
Situácia v súvislosti s covidom sa 
však často menila z hodiny na hodi-
nu a veľakrát sme museli vo večer-
ných hodinách informovať rodičov 
a žiakov o prerušení prezenčného 
a prechode na dištančné vyučo-
vanie,“ opísala neľahkú situáciu v 
škole počas januára M. Pindiaková.

Deň otvorených dverí 
tento rok virtuálne

Súčasná situácia nepovoľuje zor-
ganizovať ani tradičný Deň otvore-
ných dverí, ktorý v minulosti zvykol 
byť v našej škole na prelome me-
siacov január a február. Škola však 
pre potenciálnych záujemcov o štú-
dium našla alternatívu. 

„Deň otvorených dverí bol v na-
šej škole každoročnou tradíciou. 
Všetci sme sa veľmi tešili. Možnosť 
nahliadnuť do moderných priesto-
rov školy, spoznať nové prostredie, 
zažiť osobné stretnutia s pedagóg-
mi, žiakmi a s kamarátmi zo základ-
nej školy sa nedajú nahradiť online 
priestorom. Veď sa aj hovorí: „Rad-
šej raz vidieť, ako stokrát počuť.“ 
Pandémia nám to však stále ne-
umožňuje a práve preto hľadáme 
rôzne spôsoby, ako by sme žiakom 
základných škôl a ich rodičom pri-
blížili čo najviac informácií o mož-
nostiach štúdia v jednotlivých 
organizačných zložkách,“ informo-
vala ďalej riaditeľka. Okrem nábo-
rových letákov, propagačných videí 
a aktivít, ktoré škola zverejňuje na 
jednotlivých webových stránkach, 

       Každý absolvent má hneď po ukončení 
štúdia možnosť nastúpiť do zamestnania v 
ŽP a.s. a plynulo tak prejsť do pracovného 

prostredia. V porovnaní s ostatnými 
uchádzačmi o zamestnanie majú naši žiaci 

veľkú výhodu, pretože poznajú pracovné 
prostredie, jednotlivé pracoviská, konkrétne 

technologické zariadenia a výrobné technológie.

V škole je peknou tradíciou „vyraďovanie študentov“, na ktorom si preberajú vysvedčenia a pamätné listy. Podujatie malo vždy slávnostný cha-
rakter a so žiakmi sa učitelia a vzácni hostia lúčili v Dome kultúry ŽP. Kvôli pandémii sa v súčasnosti akt presunul do budovy školy. Foto: J. Čief

v tlači a na sociálnych sieťach, sa 
v spolupráci s Banskobystrickým 
samosprávnym krajom (BBSK) zú-
častnili jej zástupcovia online burzy 
stredných škôl. 

„Žiakom a ich rodičom sme po-
skytli základné informácie o štúdiu, 
ponuke odborov, benefitoch, ktoré 
ponúkame a zodpovedali sme im 
aj ich konkrétne otázky. Informácie 
o školách a ponuke odborov sú k 
dispozícii aj prostredníctvom inter-

netovej aplikácie ministerstva škol-
stva pod názvom „Stredná“ a web-
stránky BBSK www.idemnastrednu.
sk. Okrem účasti na online burze 
uskutočníme pre žiakov virtuálny 
Deň otvorených dverí,“ doplnila M. 
Pindiaková.

Pre záujemcov o štúdium na 
gymnáziu sa virtuálny Deň otvore-
ných dverí uskutoční 15. februára 
od 17. hodiny a pre záujemcov o 
štúdium na odbornej škole 16. feb-
ruára, rovnako od 17. hodiny. Bliž-
šie informácie k pripravovanej akcii 
zverejní Súkromná spojená škola 
Železiarne Podbrezová v priebehu 
najbližších dní prostredníctvom so-
ciálnych sietí.

Úspešní absolventi
Naša škola má dlhú tradíciu. Za 

svoju existenciu vychovala množ-
stvo úspešných absolventov. V kto-
rých oblastiach sa najčastejšie do-
kážu uplatniť?

„Je to ťažké zovšeobecniť. Všetko 
je individuálne, pretože súčasťou 
školy sú organizačné zložky rôzne-
ho zamerania. Absolventi gymnáziá 
väčšinou pokračujú vo vysokoškol-
skom štúdiu informatiky, prírod-

ných a humanitných vied, medicíny 
či telesnej výchovy a mnohí z nich 
sú aj úspešnými reprezentantmi v 
športe (biatlon, futbal, cyklistika). 
Niektorých absolventov gymnázia 
sme v predchádzajúcom období 
predstavovali prostredníctvom so-
ciálnych sietí,“ povedala riaditeľka.

Podľa jej slov majú absolven-
ti odbornej školy širšie možnosti 
uplatnenia sa. Žiaci môžu študovať 
odbory v rôznych oblastiach, nap-
ríklad elektrotechnika, hutníctvo či 
strojárstvo. 

Počas štúdia získavajú nielen 
teoretické vedomosti, ale predo-
všetkým praktické zručnosti, či už 
v rámci odborného výcviku v škole, 

alebo v jednotlivých pracoviskách 
praktického vyučovania priamo v 
podniku. 

„Každý absolvent má hneď po 
ukončení štúdia možnosť nastúpiť 
do zamestnania v ŽP a.s. a plynulo 
tak prejsť do pracovného prostre-
dia. V porovnaní s ostatnými uchá-
dzačmi o zamestnanie majú naši 
žiaci veľkú výhodu, pretože pozna-
jú pracovné prostredie, jednotlivé 
pracoviská, konkrétne technologic-
ké zariadenia a výrobné technoló-
gie. Niektorí absolventi pokračujú 
vo vysokoškolskom štúdiu technic-
kého zamerania,“ vyzdvihla benefi-
ty štúdia v škole.

Vízie do najbližšieho obdobia
Škola neustále napreduje a mo-

dernizuje sa. Je to vďaka finančnej 
podpore zriaďovateľa a prostred-
níctvom eurofondov, kde je snaha 
o modernizáciu nielen strojového 
vybavenia, ale aj priestorov školy. 

„V súčasnosti sme v záverečnej 
fáze projektu zameraného na mo-
dernizáciu vybavenia praktické-
ho vyučovania. Zároveň sme sa v 
spolupráci s oddelením riadenia 
projektov ŽP a.s. zapojili do novej 
výzvy určenej pre stredné odbor-
né školy. V najbližšom období nás 
vďaka úspešnému projektu ŽP a.s. 
čaká kompletná rekonštrukcia von-
kajšieho vzhľadu budov (striech, 
zateplenia budov), rekonštrukcia 
interiéru školy a internátu. Bude 
pre nás veľkou výzvou organizačne 
zabezpečiť a skĺbiť v krátkom časo-
vom intervale výchovno-vzdelávací 
proces s rekonštrukčnými prácami. 
Výsledok však bude stáť za to,“ do-
dala v závere.
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Zvyšuje sa len cena za jedlo odobraté nad počet odpracovaných zmien v mesiaci.

Výskum a vývoj v našej spoločnosti za rok 2021
Ing. Pavol beraxa, PhD.
riaditeľ ŽP VVC, s. r. o. 

Uplynulý rok by sme mohli zhod-
notiť ako úspešný a namáhavý 
zároveň. z pohľadu plnenia pra-
covných cieľov a ekonomických 
ukazovateľov ho môžeme pova-
žovať za úspešný, zo sociálneho a 
osobného patril skôr k tým namá-
havým, dôvody sú určite každému 
známe. 

V rámci výsledkov výskumno-
vývojovej činnosti, ktorá bola plá-
novaná a realizovaná v šiestich 
výskumných projektoch, by som 
vyzdvihol tie, ktoré sa venovali 
problematike kvality a efektívnosti 
výroby a plynulého odlievania oce-
le, kde bol podrobne analyzovaný 
proces predohrevu a následného 
ochladzovania pracovnej výmu-
rovky medzipanvy, bezprostredne 
pred zahájením odlievania. Vý-
skum v tejto téme naďalej pokra-
čuje. V dohľadnej dobe budú do 
výmurovky medzipanvy inštalova-
né termočlánky, pomocou ktorých 
získame kompletnú teplotnú his-
tóriu materiálu od predohrevu do 

ukončenia sekvencie. Tieto cenné 
údaje prispejú k optimalizácii pre-
dohrevu medzipanvy z pohľadu 
spotreby zemného plynu, čo je 
plne v intenciách znižovania nákla-
dov na výrobu ocele a produkciu 
emisií CO2. 

Pre účinné a spoľahlivé dávko-
vanie lejacieho pra-
chu do kryštalizátorov 
pre všetky druhy for-
mátov bola úspešne 
zrealizovaná zásadná 
konštrukčná úprava 
existujúceho dávkova-
ča lejacieho prachu. 
Na zvýšenie spoľah-
livosti sekundárneho 
chladenia lejacích 
prúdov ZPO bolo naši-
mi pracovníkmi navr-
hnuté a skonštruova-
né zariadenie na automatizované 
testovanie stavu vodno-vzdušných 
dýz. Zariadenie bude otestované v 
prvom štvrťroku tohto roku. 

Na spoločnom pracovisku Sim-
ConT s Fakultou materiálov, me-
talurgie a recyklácie Technickej 
univerzity v Košiciach boli na fyzi-

kálnom modeli medzipanvy reali-
zované simulácie prúdenia ocele. 
Výsledky simulácií slúžia pre ana-
lýzu prúdenia ocele v interakcii 
s vnútorným vystrojením medzi-
panvy s cieľom zvyšovať homo-
genizačné a rafinačné schopnosti 
medzipanvy pri súčasnom zvýšení 

životnosti pracovnej 
výmurovky.

K ďalším úspešne 
rozbehnutým pro-
jektom patrí moder-
nizácia chladiaceho 
systému košov pre-
tlačovacej stolice s 
cieľom maximalizácie 
životnosti valcov v 
prostredí cyklického 
tepelno-mechanické-
ho namáhania. V roku 
2021 boli v spolupráci 

s Laboratóriom prenosu tepla a 
prúdenia FSI VUT Brno experi-
mentálne vyhodnotené chladiace 
účinky vodných dýz v existujúcich 
aj navrhovaných konfiguráciách. 
V súvislosti s tým bol navrhnutý, 
skonštruovaný a odskúšaný proto-
typ nového integrovaného systé-

mu chladenia košov stolice.
Aktivity smerom k zjednoteniu 

dátového univerza údajov o výrobe 
a odlievaní ocele v ŽP a. s. v súlade 
s víziou konceptu „BigVo“, t. j. kon-
ceptu unifikovaného prostredia na 
analýzu všetkých dostupných úda-
jov z výroby a odlievania ocele v ŽP 
a. s. bol aj v minulom roku úspešne 
overený v denne aktualizovanom 
excelovskom prototype. 

V spolupráci so ŽP Informatikou 
plánujeme v tomto roku posunúť 
projekt na vyššiu úroveň z hľadis-
ka obsahu (viac veličín) aj formy 
(profesionálne analytické prostre-
die QlikSense). Projekt neobchá-
dza ani otázku environmentálnej 
udržateľnosti, kde si kladie za cieľ 
implementovať do dátovej vrstvy 
prepočet energetickej účinnosti 
elektrickej oblúkovej pece. Ako ob-
zvlášť atraktívny a užitočný aspekt 
projektu sa javí možnosť využitia 
údajov databázy BigVo pre apliká-
ciu výpočtu nákladov pre výrobu a 
odlievanie jednej tavby, čo by nám 
umožnilo jednoducho a účinne 
vyhodnocovať tavby podľa ekono-
mickej náročnosti a optimalizovať 

proces výroby ocele aj s ekonomic-
kého hľadiska.

Všetkých šesť výskumno-vývojo-
vých projektov, ktoré sú tematicky 
zamerané na zvyšovanie techno-
logickej úrovne výroby a odlieva-
nia ocele, zvyšovanie životnosti 
a úžitkových vlastností hutníckej 
keramiky, zvyšovanie technologic-
kej úrovne výroby oceľových rúr, 
implementáciu dátovej analytiky 
vo výrobnom procese, hodnotenie 
kvality výroby ocele a oceľových 
rúr a spracovanie odpadov a dru-
hotných surovín bude pokračovať 
aj v roku 2022. 

Na záver by som rád vyjadril 
poďakovanie všetkým kolegom a 
spolupracovníkom, ktorí sa podie-
ľali na dosiahnutí výsledkov v na-
máhavom roku 2021 a zaželal im 
pevné zdravie, mnoho tvorivosti a 
síl do nasledujúceho obdobia, kto-
ré, dúfam, bude pre nás všetkých o 
Covid jednoduchšie.

Napriek zdražovaniu zostáva 
cena jedla do limitu nezmenená

Výsledkom súčasnej ekonomickej 
situácie je enormné zvyšovanie 
cien vo všetkých oblastiach nášho 
života. zdražovanie pociťuje kaž-
dý jeden z nás. Či už ide o potra-
viny, pohonné hmoty, energie ale-
bo stavebný materiál, rozhodne 
musíme načrieť hlbšie do našich 
vreciek. Aktuálny negatívny vývoj 
neobchádza ani našu spoločnosť. 
o rekordných cenách za energie 
sa hovorí už od minulého roka. 
nehovoriac o vstupných materiá-
loch či ďalších nákladoch. 

Zdražovanie v plnej sile pociťu-
je aj spoločnosť ŽP Gastroservis, 
s.r.o., dodávajúca stravu pre našich 
zamestnancov. Podľa jej riaditeľky  
Ing. Jany Kohútovej prakticky nee-
xistuje surovina, ktorej cena by sa 
nevyšplhala smerom nahor, nieke-
dy aj o niekoľko desiatok percent. 
„Súčasná situácia nie je priaznivá, 
zvýšené ceny evidujeme denne 
za mäso, ryby, olej, zemiaky, zele-
ninu, cestoviny, ale aj za plastové 
obaly na jedlo či informačné štít-
ky,“ vysvetlila. Ako ďalej doplnila, 
nepriaznivá situácia je aj v oblasti 
energií. „Ich ceny sa zvyšujú dlho-
dobo. Len pre zaujímavosť, minu-
lý rok sme za elektrickú energiu 
zaplatili v preddavkoch približne 
80-tisíc eur. Ale zďaleka nešlo o ko-

nečnú sumu. Od dodávateľa  nám 
bol doúčtovaný nedoplatok vo 
výške približne 20-tisíc eur, a to sú 
obrovské čísla,“ doplnila J. Kohúto-
vá, pričom podotkla, že nárast cien 
evidujú aj za dodávku tepla, čistia-
cich a dezinfekčných prostriedkov 
či tovarov ponúkajúcich v jednotli-

vých kantínach. Upozornila, že ide 
o celosvetový trend a nedá sa nija-
kým spôsobom ovplyvniť.

Je teda logické, že nárast cien 
pocíti v konečnom dôsledku aj 
spotrebiteľ, v tomto prípade za-
mestnanec Železiarní Podbrezová 
a všetci klienti využívajúci služby 
spoločnosti ŽP Gastroservis, s.r.o. 
„Nie sme v jednoduchej situácii. 
Keď zrátame všetky naše náklady, 
na aktuálnych cenách nemôžeme 
zostať. Je potrebné  pristúpiť k ich 
zvýšeniu,“ povedala riaditeľka.

Cena jedla do limitu sa nemení
Pozitívom na celej situácii ale je, 

že cena dotovanej stravy za jednu 
pracovnú zmenu sa nemení. Čiže 
každý zamestnanec má nárok na 
jedno jedlo v cene 1,02 eura za kaž-
dú odpracovanú zmenu (najmenej 
4,5 hodiny). Teda rovnako, ako 
tomu bolo doteraz. Ponechať sta-
novenú cenu môže spoločnosť ŽP 
Gastroservis, s.r.o. vďaka podpore 
Železiarní Podbrezová, ktoré zvyš-
né náklady pokryjú zo zákonných 

sociálnych nákladov a sociálneho 
fondu. Ide o ústretový krok sme-
rom k zamestnancom. „Oceňujem 
a ďakujem materskej spoločnos-
ti za toto rozhodnutie. Verím, že 
stravníci ho budú vnímať pozitívne 
v tejto neľahkej ekonomickej situá-
cii,“ povedala J. Kohútová. 

Jedinou zmenou je skutočnosť, 
že sa zvyšuje cena za jedlo nad li-
mit, teda jedlo, ktoré bolo odobra-
té nad počet odpracovaných zmien 
v danom mesiaci. To znamená, že 
stravník zaň zaplatí po novom 5,70 
eura. Pôvodná cena sa tak zvyšuje 
o tridsať centov. 

zdražovanie bude 
zrejme pokračovať

Ďalší vývoj cien na trhu je ťažké 
predpovedať. K zlacňovaniu prav-
depodobne nedôjde. Skôr existu-
je predpoklad, že ceny vstupných 
surovín a energií budú aj naďalej 
rásť. 

„Nevieme, čo môžeme očakávať. 
Situácia sa rýchlo mení a niekedy 
ani nestihneme prepočítať nákla-

dy a už sú ceny zasa vyššie. Teraz 
viem s istotou povedať, že dodá-
vatelia energií nás po 15. februári 
budú informovať o  predpoklada-
ných cenách na ďalšie obdobie a 
nižšie  určite nebudú,“ vysvetlila J. 
Kohútová. 

Spoločnosť ŽP Gastroservis, 
s.r.o. musí teda operatívne riešiť 
situáciu na trhu a všetko kalkulo-
vať tak, aby fungovala bez väčších 
strát a aby stravníci dostávali jedlo 
v požadovanom množstve, váhe a 
kvalite. 

„Všetci naši zamestnanci  robia 
maximum, aby boli klienti spokoj-
ní. Aj my robíme nechtiac chyby, 
no vždy sa budeme snažiť pracovať 
najlepšie, ako vieme,“ povedala. 

Pri súčasnom vývoji cien a eko-
nomickej situácii v spoločnosti, ŽP 
Gastroservis, s.r.o. vykonáva len  
nevyhnutné opravy vo svojich pre-
vádzkach. „Všetky naše zariadenia 
sú neustále používané. Preto je 
logické, že sa opotrebúvajú a po-
trebujú bežné opravy.  Riešime to 
na dennej báze, a často nejde o 
jednoduché výkony.“

V spoločnosti ŽP Gastroservis, 
s.r.o. okrem toho bojujú nielen s 
neustálym rastom cien, ale i s ne-
dostatkom zamestnancov, najmä z 
dôvodu súčasnej pandemickej si-
tuácie. „Keďže náš kolektív je pre-
važne ženský, ženy čerpajú „PN“  
nielen pre svoju chorobu, ale aj 
„OČR“ z dôvodu choroby detí. Tak-
že riešime rôzne personálne úlo-
hy, zamestnancov presúvame na 
jednotlivé pracoviská  tak, aby ne-
bola nijakým spôsobom ohrozená 
prevádzka. Práca pri poskytovaní 
služieb v tomto období je  náročná 
činnosť, ale verím, že sa situácia 
zlepší a prejdeme do priaznivej-
šieho obdobia,“ vyslovila nádej J. 
Kohútová. 

Súčasné ťažšie obdobie je záro-
veň veľkou výzvou. V spoločnosti 
ŽP Gastroservis, s.r.o. neustále 
prízvukujú, že urobia maximum 
pre spokojnosť stravníkov. Všetci, 
vrátane vedenia spoločnosti, po-
zerajú do budúcnosti s nádejou na 
ustálenie situácie. Rok 2022 má 
pred sebou ešte necelých jedenásť 
mesiacov. Čo nám prinesú, ukáže 
až čas.

Každý zamestnanec má nárok na jedno jedlo v cene 1,02 eura za každú odpracovanú zmenu.             Foto: I. Kardhordová

M. Gončár
noviny@zelpo.sk
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Hotel Royal Palace v Turčianskych Tepliciach

Kúpele Dudince

Využite relaxačné pobyty za zvýhodnené ceny

LIeČebnÉ TerMÁLne 
KÚPeLe SKLenÉ TePLICe

Využívajú liečivú termálnu vodu, 
bohatú na minerály, ktoré priaz-
nivo pôsobia najmä na pohybové 
ústrojenstvo. Kúpele ponúkajú 
ubytovanie v jednolôžkových, 
dvojlôžkových alebo bunkových 
izbách v kúpeľnom areáli. Hostia 
si môžu vybrať kúpeľný dom (KD) 
Alžbeta, KD Relax Thermal alebo 
KD Matej Bel. 

V cene je zahrnuté ubytovanie 
vo vybranom KD s plnou penziou 
(bufetové stoly), vstupná lekárska 
konzultácia, dve liečebné procedú-
ry (osoba/deň) a hodinový vstup 
do Banského kúpeľa každý deň.

Cenník rekondičných pobytov 
je rozdelený na dve časti. V sezó-
ne jar-jeseň-zima (mesiace január, 
február, marec, apríl, máj, septem-
ber, október, november a decem-
ber) je cena za pobyt v KD Alžbeta 
a Relax Thermal 55 eur osoba/noc. 
V KD Matej Bel je cena 59 eur oso-
ba/noc. V letnej sezóne (jún, júl, 
august) je cena za osobu na jednu 
noc v KD Alžbeta a Relax Thermal 
65 eur, v KD Matej Bel 69 eur. 

DoPLAToK: daň z ubytovania 1 
euro osoba/noc.

KÚPeLe brUSno
Ponúkajú liečebné pobyty od 

1. februára až do konca kalendár-
neho roka. Pobyt od pondelka do 
soboty (5 nocí) v Liečebnom dome 
Poľana**** v sume 300 eur za-
hŕňa: 5x ubytovanie v dvojlôžko-
vej izbe, 5x plná penzia formou 
bufetových stolov, 15 liečebných 
procedúr za pobyt (konzultácia s 
lekárom v cene). Bonusom je vstup 
do fínskej a parnej sauny a tiež re-
habilitačného bazéna. 

Využiť môžete aj víkendový re-
laxačný pobyt, rovnako od 1. feb-
ruára až do konca roka. Pobyt na 
tri dni (2 noci) v Liečebnom dome 
Poľana**** v cene 150 eur zahŕňa: 
2x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe, 
2x plná penzia formou bufetových 
stolov, 4-6 liečebných procedúr za 

pobyt. V cene je konzultácia s leká-
rom. Bonusom je vstup do fínskej a 
parnej sauny a rehabilitačného ba-
zéna. Ak si chcete víkend predĺžiť 
(4 dni/3 noci) v rovnakom zariade-
ní, cena sa zvyšuje na 210 eur (3x 
ubytovanie, 3x plná penzia formou 
bufetových stolov, liečebné pro-
cedúry a vstup do fínskej a parnej 
sauny a rehabilitačného bazéna). 

DoPLAToK: daň z ubytovania 1 
euro osoba/noc, za jednolôžkovú 
izbu 10 eur osoba/noc.

KÚPeLe DUDInCe
Ponúkajú relaxačný pobyt s vy-

užitím dudinskej minerálnej vody 
v termíne od 17. januára do 11. 
decembra 2022 (s výnimkou Veľ-
kej noci). Pre našich zamestnancov 
ponúkajú pobyt na tri noci buď s 
plnou penziou alebo polpenziou. 
V cene sú zahrnuté dve procedúry 
denne. Kúpele Dudince poskytujú 
pobyty v liečebných domoch Ru-
bín, Smaragd alebo Minerál. Cena 
za dvojlôžkovú izbu s polpenziou 
je 58 eur, s plnou penziou 65 eur. 
V cene pobytu je okrem ubytova-
nia v jednom z liečebných domov 
zahrnuté: plná penzia/polpenzia 
(bufetové raňajky, obed a/alebo 
večera ako výber z menu, šalátový 
bufet), povinná lekárska konzultá-
cia, priemerne dve liečebné proce-
dúry na ošetrovací deň (na zákla-
de rozhodnutia lekára, oštrovacie 
dni sú pondelok – sobota), denne 
vstup do vnútorného relaxačného 
bazéna wellnea v Rubíne (celoroč-
ne), denne vstup do vonkajšieho 
bazéna Rubín (počas prevádzko-
vého obdobia), denne 1x1 hodina 
návšteva Vitálneho sveta wellnea 
(pre ubytovaných v LD Rubín a v 
LD Smaragd), denne 1x1 hodina 
návšteva hotelového wellness (pre 
ubytovaných v KH Minerál). 

Využiť môžete aj doplnkové služ-
by: thajské masáže, kaderníctvo, 
kozmetika, zapožičanie županu, 
šport centrum (bowling, squash, 
volejbal, tenis), pocitový chodník 
naboso, fitpark, voľnočasové akti-

Jaskynný parný kúpeľ v kúpeľoch Sklené Teplice

zamestnanci Železiarní Podbrezová, dcérskych spoločností a ich rodinní 
príslušníci môžu aj tento rok využiť relaxačné pobyty za zvýhodnené 
ceny. Pripravili sme pre vás ponuku pobytov vo vybraných rekreačných 
zariadeniach po celom Slovensku.

Kúpele Brusno

V prípade záujmu o niektorý z 
pobytov sa zamestnanci môžu 
informovať na tel. čísle 2911, 
kde im budú poskytnuté bližšie 
informácie. V nasledujúcom čísle 
vám predstavíme ponuku ďal-
ších rekreačných zariadení.

vity (tanečné zábavy a koncerty). 
Cenová ponuka je platná aj pre 
rodinných príslušníkov zamestnan-
cov Železiarní Podbrezová (man-
žel/manželka, partner/partnerka 
a deti). 

DoPLAToK: daň z ubytovania 
1,50 eur osoba/noc. 

zLATÉ KÚPeLe 
TUrČIAnSKe TePLICe

Ponúkajú špeciálny liečebný po-
byt v Liečebnom dobe Veľká Fatra 
**** na 5 dní (4 noci). Pobyt zahŕňa 
4x ubytovanie v LD Veľká Fatra – 
Komfort, 4x polpenzia (možnosť 
doplatku za obed 8 eur), lekársku 
konzultáciu, 1x oxygenoterapiu, 1x 
smaragdový bazén so zábalom, 1x 
klasickú masáž – ZEUS (30 minút), 
1x Termoterapiu, 4x dvojhodinový 
vstup do Spa&Aquaparku. 

Bonusom je voľný vstup do ba-
zéna Olympic a do fitness počas 

prevádzkových hodín. Dieťa do 4 
rokov na prístelke grátis! Ceny pre 
deti sa riadia aktuálnym cenníkom 
SLK TT. Na izbu je možné umiest-
niť len jednu prístelku pre dieťa. 
Ponuky platia aj pre rodinných prí-
slušníkov zamestnanca. 

Cena za pobyt v LD Veľká Fatra 
na jednu osobu sa pohybuje v roz-
pätí od 256 do 392 eur, v závislosti 
od termínu a izby (jednolôžková 

alebo dvojlôžková). 
DoPLAToK: Daň z ubytovania 

(1,5 eur osoba/noc) a kúpeľný po-
platok vo výške 0,45 eur osoba/
noc. Parkovanie je spoplatnené.

Firemný wellness víkend v LD 
Veľká Fatra **** (3 dni/2 noci)
Pobyt na osobu zahŕňa: 2x uby-

tovanie v LD Veľká Fatra v dvoj-
posteľových izbách Komfort, 2x 
polpenzia vo forme švédskych 
stolov (možný doplatok za obed 
8 eur), neobmedzený vstup do 
Spa&Aquapark, 2x vstup na 30 mi-
nút do kráľovského kúpeľa Royal 
Bath v hoteli Royal Palace *****. 

Bonusom je voľný vstup do pla-
veckého bazéna Olympic a do fit-
ness počas prevádzkových hodín. 

Ponuka platí do 23. decem-
bra 2022 (okrem termínu 14.4. – 
18.4.). Cena za dvojlôžkovú izbu je 
178 eur, za jednolôžkovú 228 eur. 

Návštevníci si môžu okrem izby 
Komfort vybrať izbu Deluxe (do-
platok 15 eur osoba/noc). 

DoPLAToK: daň z ubytovania 
1,5 eur osoba/noc a kúpeľný po-
platok 0,45 eur osoba/noc. 

balík royal Harmony 
v hoteli roYAL PALACe ***** 

od dvoch nocí
Pobyt na osobu zahŕňa: 2x 

ubytovanie v hoteli Royal Palace 
*****, 2x polpenzia, procedúra 
podľa počtu nocí. 

Bonusom je neobmedzený 
vstup do Spa&Aquapark, ran-
né plávanie v plaveckom bazéne 
Aquaparku hodinu pred otvore-

Sanatórium Tatranská Kotlina

Kúpele Bojnice

ním prevádzky v čase od 9.00 do 
10.00 (počas letných prázdnin od 
8.00 do 9.00). 

Cena za osobu na jednu noc je 
140 do 183 eur, v závislosti od ter-
mínu a druhu izby (jednolôžková 
alebo dvojlôžková). 

SAnATÓrIUM 
TATrAnSKÁ KoTLInA

Ponúka relaxačný pobyt vo Vyso-
kých Tatrách. Vybrať si môžete troj-
dňový (90 eur/osoba, bez DPH), 
päťdňový (175 eur/osoba, bez 
DPH) alebo sedemdňový pobyt 
(260 eur/osoba, bez DPH).Ponú-
kame procedúry: klasická masáž, 
sauna, infrasauna, morský kúpeľ, 
parafínový zábal, klimatická liečba 
v prírode, bazén, vírivý kúpeľ, raše-
linový zábal, nordic walking. 

V cene je zahrnuté ubytovanie 
v dvoj alebo štvorlôžkovej izbe s 
wC, sprchou, TV a telefónom, plná 
penzia (možnosť diétneho stravo-
vania), masáž chrbta, procedúry, 
neobmedzený vstup do telocvične, 
na multifunkčné ihrisko a zapožiča-
nia športového náradia. V prípade 
potreby je možné zabezpečiť pre-
voz z autobusovej a vlakovej sta-
nice, prípadne z letiska (za extra 
príplatok). Zabezpečená je aj ne-
pretržitá lekárska služba. 

V okolí sa nachádza veľa atrakcií 
a prírodných pamiatok (napríklad 
Belianska jaskyňa, chodník koru-
nami stromov, Aquacity Poprad a 
ďalšie). 

DoPLAToK: kúpeľný poplatok 
1,5 eur osoba/noc, monitorované 
parkovanie 2,3 eura/noc. 

KÚPeLe boJnICe
Ponúkajú viaceré pobytové ba-

líčky. 
Balík Klasik – v cene je ubytova-

nie, plná penzia, lekárske vyšetre-
nie, priemerne tri procedúry den-
ne. 

Balík Dynamik – v cene je za-
hrnuté ubytovanie, plná penzia, 
lekárske vyšetrenie, priemerne tri 
procedúry denne, voľný vstup do 
Vodného sveta pre ubytovaných v 
LD Mier, Lysec, Lux, Zobor, Slávia, 
Kľak, Ploska alebo do vonkajšieho 
bazéna v LD Bôrina, pre klientov, 
ktorí sú ubytovaní v LD Bôrina, 
Gabriela a Tríbeč. 

Cena pobytu závisí od jeho dĺžky 
(minimálne 6 nocí), obdobia a dru-
hu izby a liečebného domu. 

DoPLAToK: 1 euro osoba/deň.
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V roku 2022 si pripomíname via-
ceré významné výročia, ktoré sa 
týkajú ŽP a.s. a dcérskych spoloč-
ností.

185. výročie
V roku 1837 boli manipulačným 
správcom hroneckých železiarní, 
Žigmundom von Ámonom, zame-
rané priestory na výstavbu valcov-
ne na tyčové rafinované železo a 
železné tyče kruhového prieme-
ru. Miesto určili členovia komisie 
Dvorskej komory vo Viedni už v 
roku 1835 a nachádzalo sa poniže 
píly na Štiavničke, po sútoku Hrona 
s potokom Bystrianka, pod vrchom 
Brezová. Prvý situačný plán val-
covne bol predložený po návšteve 
kniežaťa Augustína Lobkowitza v 
auguste 1837, no s výstavbou pr-
vých objektov valcovne sa začalo 
až v roku 1840. 

170. výročie
V roku 1852 boli v osade Podbre-
zová odovzdané do užívania prvé 
byty a úradovne pre zamestnan-
cov železiarní. V rovnakom roku 
bola obnovená hať na Hrone, kto-
rú postavili v roku 1840 pre vodný 
náhon novej pudlovne a valcovne 
v Podbrezovej.

160. výročie
V roku 1862 bola kvalita podbre-
zovských koľajníc ocenená strie-
bornou medailou na svetovej vý-
stave v Londýne.

150. výročie
V roku 1872 sa začalo v železiar-
ňach s výrobou drevného plynu v 
dvoch generátoroch. V rovnakom 
roku bola v Podbrezovej otvorená 
aj prvá pošta.

145. výročie
V roku 1877 sa začalo s výstavbou 
úzkorozchodnej železnice z Pod-
brezovej do Hronca (760 mm), 
ktorá bola pre dopravu materiálu a 
surovín medzi týmito dvoma žele-
ziarňami otvorená 25. septembra 
1879. Prvé vlaky ťahali lokomotívy 
vyrobené firmou Kachelmann.

130. výročie
V roku 1892 boli z Hronca do Pod-
brezovej premiestnené mechanic-
ké dielne zamerané na strojársku 
výrobu a náhradné dielce. V rovna-
kom roku bola ukončená výstavba 
rímskokatolíckeho kostola svätého 
Štefana Uhorského v Podbrezovej. 
Kostol na sklonku devätnásteho 
storočia dal pre osadenstvo fabri-
ky postaviť riaditeľ železiarní wi-
liam wágner.

125. výročie
V roku 1897 postavením tretej SM 
pece získala v podbrezovských že-

Významné výročia v roku 2022
z archívnych podkladov spracoval T. Kubej leziarňach prevahu výroba plávko-

vej ocele nad výrobou „zvárkové-
ho“ železa.

120. výročie
V roku 1902 bola v Podbrezovej 
postavená prvá vodná elektráreň 
s dvoma vodnými turbínami a ge-
nerátormi, ktorá bola v prevádzke 
do roku 1942 a umiestnená bola 
na náhone Hrona. V tom istom 
roku bola vybudovaná Železnič-
ná stanica v Podbrezovej. V roku 
1902 bolo v Podbrezovej zriadené 
aj kino (bolo to sedemnásť rokov 
od prvého predstavenia kina v ber-
línskom wintergarden). Kinosála 
sa nachádzala v súčasnej expozícii 
hutníckeho múzea. Pred 120 rokmi 
sa začalo pri fabrike s budovaním 
prvých predajní mäsiarstva, potra-
vín a textilu, ktoré slúžili zamest-
nancom železiarní.

110. výročie
V roku 1912 vedenie železiarní 
zriadilo v závodnom hoteli v Pod-
brezovej kino – prvé v regióne. V 
rovnakom roku bola nad železnič-
nou traťou v Podbrezovej postave-
ná krytá parketová kolkáreň s celo-
ročnou prevádzkou. 

100. výročie
Dňa 1. augusta 1922 vstúpili pod-
brezovské železiarne do kartelu 
(vytvoreného Vítkovicami, Praž-
skou železiarskou spoločnosťou a 
Banskou a hutnou spoločnosťou) 
s novou predajnou organizáciou – 
Predajňa združených českosloven-
ských železiarní. V rovnakom roku 
bola zriadená Štátna meštianska 
škola v budove Štátnej ľudovej 
školy v Podbrezovej a rozšírených 
priestoroch bývalej šalandy pod 
kostolom. Rok 1922 priniesol aj 
začiatok budovania novej kolónie 
v Podbrezovej a dokončenia in-
ternátu pre robotníkov. Sto rokov 
uplynie tiež od prestavby bytov v 
„Koniciach“ a pri „Hasični“.

85. výročie
Dňa 12. októbra 1937 bola zriade-
ná Závodná učňovská škola v Pod-
brezovej, Banskej a hutnej účastin-
nej spoločnosti so sídlom v Piesku, 
do ktorej prijali 37 chlapcov pre 
potreby podbrezovských štátnych 
železiarní. Výučba bola trojročná a 
záverečné skúšky organizoval Ok-
resný živnostenský úrad cez Štátne 
pracovné zálohy.

80. výročie
V roku 1942 bolo v oceliarni pre-
budované celé technologické za-
riadenie a postavená trojtonová 
elektrická oblúková pec (EOP).

75. výročie
V roku 1947 bola v závode inštalo-
vaná prvá automatická telefónna 
ústredňa. V tom istom roku bolo 

vybudované šrotové pole pri oce-
liarni. Od apríla 1947 do roku 1949 
stavali železiarne nový závod pre 
mostárov v Brezne a pobočnú pre-
vádzku v Závadke nad Hronom. Za-
čalo sa tiež s výrobou betonárskej 
výstuže „roxor“. Dňa 23. januára 
vypukol požiar, ktorý poškodil dve 
výrobné haly konštrukčných dielní 
a strojné zariadenie. O 29 dní bola 
výroba obnovená.

70. výročie
V roku 1952 bola dokončená vý-
stavba novej nemocnice v Podbre-
zovej. V rovnakom roku sa kasíno 
v závodnom hoteli (dnes Hutníc-
ke múzeum) zmenilo na čitáreň a 
knižnicu.

65. výročie
V roku 1957 sa začalo s výstavbou 
prvého vertikálneho dvojprúdové-
ho zariadenia pre plynulé odlieva-
nie ocele (ZPO), ktoré bolo spus-
tené do prevádzky v máji 1961 
spolu s kyslíkarňou Claude TC 400. 
V rovnakom roku bola v oceliarni 
zrušená SM – pec č. 4 aj s odlieva-
cou halou.

60. výročie
V roku 1962 boli v nových objek-
toch vnútropodnikovej železničnej 
dopravy vybudované opraváren-
ské dielne lokomotív, vagónov a 
tratí. V tom istom roku bol z ná-
honového kanála HC Piesok vybu-
dovaný tunel do doliny Hnusno, so 
zámerom zabezpečenia dostatoč-
ného prítoku chladiacej gravitač-
nej vody pre hutnícke prevádzkar-
ne závodu.

55. výročie
V roku 1967 sa uskutočnila dovte-
dy najrozsiahlejšia rekonštrukcia 
vo valcovni rúr – Malý mannes-
mann. V tom istom roku došlo k 
zrušeniu výroby ocele pre valivé 
ložiská, žíhanie a frézovanie povr-
chov ingotov. Po prestavbe bola 
6. mája 1967 daná do užívania 
tretia SM – pec a nová pomocná 
hala oceliarne so stripovacím za-
riadením talianskej firmy Slingo-
fer. Dňa 21. augusta 1967 začali 
zamestnanci Termostavu stavať v 
oceliarni 80-metrový komín pre 
druhú SM – pec. V rovnakom roku 
bolo otvorené novovybudované 
kúpalisko v Podbrezovej. Rok 1967 
priniesol aj vznik prvého strojno-
výpočtového strediska v podbre-
zovských železiarňach. Presne 55 

rokov uplynulo odvtedy, ako došlo 
k zrušeniu pozemnej lanovej dráhy 
na Šiklov, ktorá vyvážala oceliaren-
skú trosku a odpad zo železiarní.

50. výročie
Dňa 12. apríla 1972 bola daná do 
užívania prvá výrobná prevádzka-
reň nového závodu – ťaháreň rúr 
1, v ktorej sa vyrábali presné rúry 
priemeru 4-30 mm. V rovnakom 
roku otvorili učňovské dielne (v 
Dome športu).

45. výročie
V marci 1977 bolo FMHŤS schvá-
lené vybudovanie štvoprúdového 
radiálneho ZPO v priestoroch bý-
valej valcovne hrubých plechov. 
Slávnostné uvedenie ZPO, ako tre-
tej stavby rúrového programu, sa 
uskutočnilo 21. decembra 1982.

40. výročie
V roku 1982 bola daná do užívania 
digitálna automatická telefónna 
ústredňa. V rovnakom roku bolo 
spustené štvorprúdové ZPO. Dňa 
24. novembra 1982 bola otvorená 
závodná kuchyňa a jedáleň v no-
vom závode.

35. výročie
V roku 1987 boli v ťahárni rúr 1 – 
v oblúkarni inštalované prvé dva 
roboty z dielne podbrezovských 
konštruktérov, ktoré uľahčili prácu 
v oblúkarni.

30. výročie
V roku 1992 bola ukončená gene-
rálna oprava tunelového náhonu 
HC Dubová – Lopej. Dňa 15. janu-
ára 1992 bola otvorená podniková 
predajňa hutníckeho materiálu v 
priestoroch garáží dopravy. Dňa 1. 
mája 1992 bola, po transformácii 
štátneho podniku a schválení pri-
vatizačného projektu (27. apríla 
1992), zriadená akciová spoloč-
nosť s názvom Železiarne Podbre-
zová a.s. Dňa 4. augusta 1992 bola 
založená firma PIPECO. V rámci 
výstavby modernej elektrooceliar-
ne bola 1. novembra 1992 zrušená 
výroba vo všetkých piatich pec-
ných agregátoch (SM a elektric-
kých pecí), ktoré uvoľnili priestor 
na výstavbu 60-tonovej EOP. 

25. výročie
Dňa 2. januára 1997 vznikli dcérske 
spoločnosti ŽP Bytos, s.r.o. a ZANI-
NONI Slovakia. Dňa 25. marca 1997 
odliali v oceliarni oceľový blok 180 

x 180 mm a 27. mája formát 210 
mm. V rovnakom roku vznikol spo-
ločný podnik ŽP a.s. a poľskej firmy 
TASTA – Slovrur Sp. Z o.o. Stalowa 
wola v Poľsku. Dňa 18. septembra 
1992 vznikla ŽP Invest s.r.o. v Bra-
tislave, ktorá bola transformovaná 
na akciovú spoločnosť v roku 2009. 
Dňa 12. októbra 1997 bol otvorený 
Dom športu ŽP a po rekonštrukcii 
odovzdaný futbalový štadión (s 
automatickým zavlažovaním trávy 
a druhou tribúnou). Dňa 5. novem-
bra 1997 vznikol Golfový klub Tále. 
V roku 1997 k hydrocentrálam že-
leziarní v Dubovej, Jasení a Piesku, 
pribudla malá vodná elektráreň v 
Predajnej. Dvadsaťpäť rokov uply-
nie aj od organizovania prvého 
futbalového turnaja „O pohár GR 
ŽP“ pre deti do desať rokov v rámci 
regiónu Horehronie.

20. výročie
Dňa 18. marca 2002 oceliari odliali 
nový formát – kruh 260 mm. V júni 
2002 bola v Hutníckom múzeu ŽP 
zriadená expozícia „Keltská kultú-
ra“, prezentujúca výsledky arche-
ologického výskumu z Hrádku pri 
Hornej Lehote. Dňa 8. augusta 
2002 bolo otvorené 18-jamkové 
golfové ihrisko Gray Bear na Tá-
ľoch. Dňa 16. septembra sa ŽP 
stali majoritným vlastníkom čes-
kej strojárskej firmy ŽĎAS, a.s., so 
sídlom v Žďári nad Sázavou. Kúpou 
tohto českého podniku sa zača-
la formovať ŽP Group. V októbri 
2002 železiarne odkúpili hrad Ľup-
ča s cieľom jeho reštaurovania a 
zachovania pre budúce generácie.

15. výročie
Dňa 1. marca 2007 vznikla dcérska 
spoločnosť ŽP Informatika, s.r.o. 
O tri týždne neskôr, 22. marca, 
získala ŽP GROUP ocenenie AURA 
2006. Pätnásť rokov uplynie aj od 
spustenia cestnej váhy pri hlavnej 
vrátnici starého závodu (17. sep-
tembra 2007), rekonštrukcie hlav-
ného vstupu do nového závodu či 
od inštalácie turniketov na vstup-
ných bránach starého a nového 
závodu s cieľom evidencie osôb 
prostredníctvom elektronických 
identifikačných kariet.  

10. výročie
Desať rokov uplynulo od vzniku 
dcérskej spoločnosti ŽP Rehabilitá-
cia a.s. Pred desiatimi rokmi bolo 
vybudované aj futbalové ihrisko na 
Skalici.ŽP Rehabilitácia oslavuje desaťročné jubileum.  Foto: A. Nociarová

V októbri uplynie dvadsať rokov odvtedy, čo je hrad Ľupča majetkom Železiarní Podbrezová.          Foto: Vladimír Veverka
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V roku 2022, za predpokladu 
priaznivej epidemiologickej situ-
ácie súvisiacej s CoVID-19, má ak-
ciová spoločnosť Železiarne Pod-
brezová záujem poskytnúť svojim 
zamestnancom – bezpríspevko-
vým darcom krvi a ich priamym 
rodinným príslušníkom bezplatný 
rekreačný pobyt.

Zamestnanci, ktorým bola v ro-
koch 2020 a 2021 udelená plaketa 
prof. MUDr. Jana Jánskeho alebo 
medaila prof. MUDr. Jána Kňazo-
vického a majú záujem absolvovať 
rekreačný pobyt v tomto roku, sa 
môžu prihlásiť na telefónnom čís-
le 5901 u Ing. Kochanovej alebo 
osobne v odbore bezpečnosti a 
životného prostredia (starý závod, 
budova energetiky, prvé poscho-
die, číslo dverí 118) v pracovné dni 
v čase od 8.00 do 15.00 hod. v ter-

Rekreačný pobyt 
pre darcov krvi

Právny odbor – referát organi-
zácie a vnútornej legislatívy

OZNAMUJE,
že s platnosťou od 1. februára 2022 je vydaný a v elektronickej forme 
zverejnený zoznam platnej riadiacej dokumentácie 

D-05/2022 Vestník – Individuálne riadiace akty, 
informačné akty a organizačné normy

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty 
sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všet-
kým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek 
generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPn/Index.htm 

Ing. Janka Kochanová
odbor bezpečnosti a životného prostredia

míne do 28. februára 2022.
Miesto a termíny pobytov budú 

zverejnené neskôr – po zistení 
záujmu o pobyty a po dohode s 
rekreačnými zariadeniami. Pod-
kladom pre pridelenie pobytu je 
predloženie kartičky držiteľa pla-
kety s dátumom udelenia plakety v 
roku 2020 a 2021.
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Vy sa pýtate, my odpovedáme

Ponuka práce
Pre posilnenie pracovného kolek-
tívu hľadá ŽP Gastroservis, s.r.o. 
predavačku do kantíny. Požadova-
ná je predovšetkým znalosť práce s 
eKasou, samostatnosť, zodpoved-
nosť, príjemné vystupovanie, plat-
ný zdravotný preukaz (výhodou).

benefity a ďalšie výhody:
- práca v príjemnom prostredí a ko-
lektíve,
- zázemie stabilnej spoločnosti a 
stálej práce,
- možnosť kariérneho rastu.
Informácie pre uchádzačov: vo-
pred ďakujeme uchádzačom za 
prejavený záujem. Kontaktovať bu-
deme tých, ktorí boli na základe za-
slaných žiadostí vybraní do užšieho 
výberu. Výhodou je, ak uchádzač 
býva v blízkom okolí.

Zubná ambulancia je zrušená
Ambulancia zubného lekára MUDr. Viliama Tichého v Podbrezovej 
bola v uplynulých dňoch zrušená. zdravotná dokumentácia pacien-
tov bola odovzdaná novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti 
spoločnosti Dr. Hajnal s.r.o. (MDDr. branislav Hajnal). Toto zariadenie 
nájdu pacienti na adrese Cesta k nemocnici 622/1, 974 01 banská bys-
trica. Pacienti môžu pokračovať v ošetrovaní u uvedeného poskytova-
teľa zdravotnej starostlivosti. 

Pacienti MUDr. Tichého, s trvalým pobytom v iných uliciach alebo 
obci ako mal pridelené v zdravotnom obvode si musia zistiť, ku ktoré-
mu poskytovateľovi podľa obvodu patria. Informácie nájdu na webovej 
stránke www.e-vuc.sk – Banskobystrický samosprávny kraj – kto je môj 
lekár alebo kontakt na Banskobystrický samosprávny kraj. Poskytovateľ 
zdravotnej starostlivosti je v zmysle zákona povinný poskytnúť zdravot-
nú starostlivosť. 

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení sa 
nevylučuje princíp slobodnej voľby lekára. 

Viac informácii nájdete na stránke www.e-vuc.sk alebo na telefónnom 
čísle 048/432 5130.

redakcia Podbrezovana pripravila 
pre čitateľov rubriku „Vy sa pýta-
te, my odpovedáme.“ V nasledujú-
cich riadkoch budeme odpovedať 
na otázky, riešiť vaše pripomienky 
či návrhy zo života v Železiarňach 
Podbrezová a.s., ktoré nám budete 
adresovať mailom alebo poštou. 

V prvom čísle novín Podbrezovan 
sme vám priniesli podrobnú infor-
máciu o novom skupinovom život-
nom poistení v Allianz – Slovenskej 
poisťovni, pri ktorom plnenie ply-
núce z poistenia bude poskytnuté 
priamo zamestnancovi. V spomína-
nom článku boli podrobne uvedené 
výhody skupinového poistenia, no 

Aká je poistná suma vo 
vybraných poisteniach?

chýbali v ňom konkrétne sumy, a tak 
ich dnes dopĺňame:
• poistenie pre prípad smrti (rizi-
kové životné poistenie) – poistná 
suma 3000 eur,
• smrť následkom úrazu s dvojná-
sobným plnením pre prípad dop-
ravnej nehody – poistná suma 5000 

eur,
• trvalé následky úrazu s progresiou 
700 percent – poistná suma 5000 
eur,
• poistenie kritických chorôb – po-
istná suma 1000 eur.

Kompletné informácie nájdete aj 
na intranete našej spoločnosti, me-
dzi aktuálnymi oznamami. 

Ak máte aj vy otázku, pripomien-
ku alebo chcete niečo zistiť z rôz-
nych oblastí života v našich železiar-
ňach, napíšte nám mail na adresu 
noviny@zelpo.sk, prípadne pošlite 
pripomienku na adresu Redakcia 
Podbrezovan, Kolkáreň 35, 976 81 
Podbrezová.

Obaly z PET fliaš a plechoviek 
v priestoroch ŽP a.s. nevrátite

od 1. januára 2022 sa na Slo-
vensku spustil zálohový systém  
jednorazových plastových a ko-
vových obalov od nápojov. zá-
lohované sú nápojové plastové 
fľaše a plechovky s objemom 0,1 
až 3 litre z minerálnych vôd, sla-
dených nápojov, ovocných štiav, 
ľadových čajov, energetických 
nápojov, piva a vína. na každej 
zálohovanej fľaši či plechovke 
bude symbol „z“ v recyklačných 
šípkach a text „zÁLoHoVAnÉ”, v 
blízkosti čiarového kódu. 

Už aj v našich kantínach a výdaj-

ných automatoch si môžu zamest-
nanci zakúpiť niektoré nápoje v 
plechovke či PET fľaši, ktoré už sú 
zálohované, to znamená označe-
né písmenom „Z“. 

Viacerých zaujímalo, či môžu 
obaly vrátiť v príslušnej kantíne 
alebo na inom mieste patriacom 
Železiarňam Podbrezová. Takáto 
možnosť v súčasnosti neexistuje a 
obaly môžete vrátiť len v konkrét-
nych obchodoch a automatoch, 
ktoré vykupujú zálohované oba-
ly. Zálohované, neskrčené obaly 
s viditeľným čiarovým kódom a 
označením „Z“ je možné odovzdať 
v predajni, ktorá je zapojená do 
zálohového systému. Povinne zo 

zákona sa do zálohového systému 
jednorazových nápojových obalov 
musia zapojiť tie prevádzky, ktoré 
majú predajnú plochu väčšiu ako 
300 m². Menšie predajne sa môžu 
zapojiť dobrovoľne. 

Keďže naše predajné miesta 
nemajú spomínanú rozlohu pre-
dajnej plochy nad 300 m², podľa 
zákona nemusíme vykupovať PET 
fľaše a plechovky. Nedisponuje-
me potrebným technickým vyba-
vením na vykupovanie a ani na 
skladovanie obalov. Kapacitne by 
to nebolo možné. Preto zamest-
nanci našej spoločnosti musia 
vrátiť obaly v iných výkupných 
miestach.

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Nepoškodené obaly s označením „Z“ je možné odovzdať v automate alebo pracovníkovi vo vybranej prevádzke.               Foto: pexels.com

Jedálny lístok 14. – 20. 2. 2022
Pondelok

Polievky: držková, krupicová so ze-
leninou, pečivo. 
● Pečené kuracie stehno s kapus-
tou, zemiaky, 
● Bravčový rezeň na rasci, tarhoňa, 
uhorka, 
● Horehronský syrový šalát, peči-
vo, 
● Ryžový nákyp s ovocím. 

Utorok
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
karfiolová, pečivo. 
● Bravčové stehno nitrianske, 
knedľa, 
● Hovädzí guláš mexický, ryža, ša-
lát, 
● Kuracie stehno so zeleninou, 
špenátové rezance, 
● Zemiakové placky plnené mä-
som. 

Streda
Polievky: kapustová s údeným mä-
som, horácka, pečivo.
● Vyprážaný kurací rezeň ovčiar-
sky, zemiaková kaša, šalát, 
● Hovädzia roštenka cigánska, slo-
venská ryža, cvikla, 
● Cestoviny s brokolicou a smota-
novou omáčkou, 
● Buchty na pare s nutelou, mako-
vá posýpka, kakao. 

Štvrtok
Polievky: šošovicová kyslá, kačacia 
s cestovinou, pečivo. 
● Hovädzie dusené, paradajková 
omáčka, knedľa, 
● Morčacie prsia prírodné, ryža s 
mexickou zeleninou, šalát, 
● Baraní guláš, halušky, 
● Kysnutý koláč marhuľový, kakao. 

Piatok
Polievky: mexická, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo. 
● Hydinové ražniči, zemiaky, šalát, 
● Bravčové stehno bratislavské, 
cestovina, 
● Losos na masle, dusená zelenina, 
● Bageta gurmán. 

Sobota
Polievka: cesnaková s haluškami, 
pečivo. 
● Hovädzia pečienka na víne, 
knedľa, 
● Kuracie prsia na čínsky spôsob, 
ryža, šalát. 

nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo. 
● Bravčový rezeň s broskyňou a sy-
rom, zemiaky, 
● Jelení guláš, cestovina.

Jedálny lístok
21. – 27. 2. 2022

Pondelok
Polievky: zeleninová, bulharská, 
pečivo. 
● Hovädzie mäso na korení, ryža, 
uhorka, 
● Bravčové stehno hamburské, 
knedľa, 
● Klužská kapusta, 
● Zemiakové knedličky so slivkami, 
maková posýpka. 

Utorok
Polievky: údeninová, brokolicová 
dánska, pečivo. 
● Kuracie stehno na smotane s hli-
vami, cestovina, 
● Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, uhorka, 
● Lasagne mäsové, 
● Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom. 

Streda
Polievky: slepačia, rascová s vaj-
com, pečivo. 
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa, 
● Hovädzie filé kopaničiarske, ryža, 
šalát, 
● Štefanská sekaná pečienka, ze-
miakový prívarok, chlieb, 
● Muffiny s čokoládou, kakao. 

Štvrtok
Polievky: fazuľová kyslá, sedliacka, 
pečivo. 
● Vyprážané kuracie stehno, ze-
miaková kaša, kompót, 
● Plnený bravčový závitok, tarho-
ňa, šalát, 
● Držky na diabolský spôsob, 
knedľa, 
● Špenátové halušky s tvarohom, 
zakysanka. 

Piatok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
roľnícka, pečivo. 
● Morčacie prsia na hrášku so šam-
piňónmi, ryža, šalát, 
● Bravčový guláš, knedľa, 
● Vyprážaný syr s modrou plesňou, 
zemiaky, brusnicová omáčka, 
● Závin kysnutý orechovo-višňový, 
kakao. 

Sobota
Polievka: hrášková s hubami, peči-
vo. 
● Vyprážaná ryba, zemiaky, kom-
pót, 
● Bravčové stehno na paprike, ces-
tovina. 

nedeľa
Polievka: zemiaková gulášová, pe-
čivo. 
● Kuracie prsia s horčicou, ryža, 
uhorka, 
● Hovädzia pečienka poľovnícka, 
knedľa.
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Spomienky

Dňa 4. februára sme si pripomenuli 
desiate smutné výročie odvtedy, ako 
nás opustil milovaný brat a krstný 
otec 

Daniel DoDoK z brezna.
Spomíname s láskou a úctou
...

Dňa 8. februára uplynuli dva roky 
odvtedy, ako nás navždy opustil náš 
drahý

Ladislav LUPTÁK 
z Mýta pod Ďumbierom.

S láskou a úctou spomína celá rodina
...

„Odišla si tíško, už nie si medzi nami, 
no v našich srdciach stále žiješ spo-
mienkami.“
Dňa 8. februára uplynulo smutných 
osem rokov odvtedy, ako nás navž-
dy opustila naša milovaná manželka, 

mama, stará mama a babka 
Alžbeta AUXToVÁ z brezna.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.

S láskou spomínajú manžel, 
dcéra, vnučky a pravnučka

...
Dňa 13. februára si pripomenieme 
sedemnásť rokov odvtedy, čo nás 
navždy opustila drahá dcéra, mama, 
stará mama a sestra  

Iveta ŠVeJKoVSKÁ z Hronca.
S láskou a úctou spomínajú 

mama, sestra, dcéry, vnučka Alicka a vnúčik Edko
...

„Čas plynie ako tichej vody prúd, kto 
ťa mal rád, nemôže zabudnúť. Tak, 
ako voda svojím tokom plynie, krás-
na spomienka na teba nikdy nepomi-
nie.“

Dňa 15. februára si pripomenieme desiate výročie 
odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec, starý otec, brat a švagor

Jozef KUbAnČÍK z brezna.
S láskou spomíname

...
„Čas plynie ako tichej vody prúd, kto 
ťa mal rád, nemôže zabudnúť. Tak, 
ako voda svojím tokom plynie, krás-
na spomienka na teba nikdy nepomi-
nie.“
Dňa 20. februára si pripomenieme 

pätnáste výročie, ako nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec, starký, švagor a strýko

Jozef beLKo z Čierneho balogu – Fajtov.
S láskou a úctou spomína celá rodina

...
Dňa 22. februára si pripomenieme 
desiate výročie odvtedy, ako nás 
navždy opustila naša drahá manžel-
ka 

evka boHÚŇoVÁ z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína manžel Ján 

so synom Jankom, ostatní príbuzní a známi
...

Dňa 26. februára uplynie tridsaťtri 
rokov, ako nás navždy opustil náš 
drahý manžel, ocko a starký
Milan PreČUCH z Čierneho balogu.

S láskou a úctou spo-
mína celá rodina

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme, 
že dňa 25. januára nás vo veku 79 
rokov navždy opustil manžel, otec a 
starý otec 

Vladimír TrnIK z osrblia. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary. Tiež ďakujeme Dychovej 

hudbe ŽP. 
Smútiaca rodina Napoleon Hill: „Ak nemôžete robiť...“ (dokončenie v tajničke).

Vo februári 
blahoželáme

Pracovné jubileá

20 rokov 
Pavol BERČÍK
Jozef ĽAPIN

Martin MRAVEC
Martin PENIAK

Michal ŠTULRAJTER

Opäť sme si pre vás pripravili súťažnú krížovku. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, pošlite 
znenie tajničky do redakcie Podbrezovana poštou alebo e-mailom, najneskôr do 21. feb-
ruára. Na jedného z vás čaká celodenný skipas na lyžovačku, ktorú do súťaže venovalo 
lyžiarske stredisko Tále. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom vydaní Podbrezovana.

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

Súťažte o celodenný skipas na lyžovačku

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 2, kde 
sa ukrývalo japonské príslovie: „Jedno dobré slovo 
hreje po celú zimu.“ Z úspešných riešiteľov sme vy-
žrebovali Vladimíra Oravca z prevádzkarne centrál-
na údržba. Cenu, ktorú do súťaže venovalo lyžiarske 
stredisko Tále (a je ňou celodenný skipas na lyžovač-
ku) si výherca môže prevziať v redakcii, v pracovné 
dni od 7.30 do 15.30 hod.

V januári odišli
do predčasného 

starobného dôchodku
Pavol DONOVAL
Igor CHROMEK

Ján JUROŠ
Milan KOČICKÝ

Ján LUNTER
Emil PEŤKO

Ing. Gabriela PEŤKOVÁ
Alena PIKULOVÁ

Peter TONHAUSER

do starobného dôchodku
Miroslav BELO
Jozef ĎURČÍK

Ing. Jozef KUBANDA

V mene vedenia Železiarní 
Podbrezová akciová spoloč-

nosť im ďakujeme za odvedenú 
prácu a do ďalších rokov života 

želáme veľa slnečných dní.

Pokračovanie jubliantov

25 rokov
Pavel BARAN
Jozef BELKO

Želmíra ISKROVÁ
Alena LIČKOVÁ

Marian PRESPERÍN
Monika VOLOŠINOVÁ

Ľuboš VRBOVSKÝ
Zuzana wÁGNEROVÁ

35 rokov
Dušan BARAN

40 rokov
Marián LONGAUER

Eva ŠÁRIKOVÁ

Životné jubileá
Marek BÉKY
Daniel HANO

Evelína KUNŠTÁROVÁ
Peter KÚR

Juraj PAULOVIČ
Rastislav PROŠOVSKÝ

Ján TOMČÍK
Ing. Mária DEMIANOVÁ

Peter MACULA
Anna MAJERÍKOVÁ
Anna VOZÁROVÁ
Stanislav ZVARÍK
Ing. Pavel FAŠKO

Ivan KOSTKA
Jozef MARÁK

Eleonóra MEDVEĎOVÁ
Jozef MIKLOŠKO
Zdeno RUŽIČKA

Pavol ŠIMA

Murphyho zákony
● Vždy, keď v práci makám, nikto sa ani neobzrie, ale keď mám akurát 
päťminútovú pauzu, tak príde šéf.
● Žiadna pracovná úloha nie je taká jednoduchá, aby sa na nej nedalo 
niečo pokaziť.

Poďakovania

V mene celej rodiny posielam veľké poďakovanie 
vedeniu ŽP a.s. za podanie pomocnej ruky pri za-
bezpečení zdravotnej starostlivosti pre nášho syna 
po ťažkom úraze.  

Edita Vetráková, ťaháreň rúr

Ďakujeme ekonomickému riaditeľovi Ing. Maria-
novi Kurčíkovi a celému vedeniu ŽP a.s. za pomoc 
pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti po vážnej 
zlomenine pána J. Laššáka z Tisovca.

Rodina Laššákova

Februárové pranostiky
- Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci, tak sa v 
marci bude vyhrievať pri peci.
- Svätá Agáta na sneh býva bohatá.
- Na svätého Valentína, zamrzne i kolo mlyna.
- Keď je pekne na Romana, býva žatva požehnaná.
- Ak je február mierny, rok bude biedny.
- Zúrivé vetry koncom februára predpovedajú suchý rok. 
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Dôležitý krok v Lige majstrov 
Ing. Pavol Kühnel
manažér Kolkárskeho oddielu ŠK ŽP

od 12. januára boli uvoľnené pan-
demické opatrenia. Umožnilo nám 
to nielen trénovať, ale aj súťažiť. 
Všetky naše kolkárske družstvá 
sa okamžite zapojili do súťažné-
ho kolotoča. niekedy nezmyselné 
opatrenia, aj v porovnaní s ostat-
nými európskymi krajinami, nám 
komplikovali športovanie. Je po-
trebné dohrať niekoľko stretnutí, 
aby mohli byť súťaže ukončené v 
riadnom čase.

Okrem domácich zápolení je roz-
behnutá aj Liga majstrov. Náš tím 
koncom roka odohral prvé kolo s 
Proteusom Postojna. Najskôr v Slo-
vinsku, kde sme vyhrali 6:2. Druhý 
zápas sme preložili do Valašského 
Meziříčí, keďže na Slovensku sa 
hrať nesmelo. A tak sme v „domá-
cej“ kolkárni potvrdili postup víťaz-
stvom 7:1.

Dňa 29. januára sme vo štvrťfi-

Roland Galčík: Pre Podbrezovú urobím na jar maximum
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Slovenský reprezentant do 21 
rokov a opora FK Železiarne Pod-
brezová roland Galčík opustí náš 
klub. rodák z oravy prestupuje do 
MŠK Žilina. zmluvu podpísal do 
30. júna 2025 s tým, že jarnú časť 
odohrá ešte u nás v Podbrezovej 
na hosťovaní. Pokúsi sa so „žele-
ziarmi“ vybojovať postup do For-
tuna ligy. Pod Dubeň sa presunie 
po sezóne. 

„Vedenie MŠK Žilina ma sledova-
lo dlhšie. Príchod sme dotiahli až 
teraz, v zimnom prestupovom ob-
dobí. Nakoniec sa všetko upieklo 
tak, že budem hráčom prvotried-
neho slovenského klubu,“ povedal 
na úvod Galčík. Šikovný krídelník 
vníma prestup k „šošonom“ ako 
odmenu za svoju prácu. „Záujem 
Žiliny ma veľmi potešil. Ide o jeden 
z najúspešnejších slovenských klu-
bov. Nebolo nad čím váhať,“ netajil 
nadšenie. 

Fanúšikov na Horehroní ale po-
teší skutočnosť, že 20-ročný fut-
balista odohrá jarnú časť v našom 
drese. Pokúsi sa so spoluhráčmi 
dosiahnuť stanovený cieľ – po 
čase opäť postúpiť do Fortuna ligy. 
„Podbrezovej chcem v jarnej časti 
odovzdať maximum. Urobím všet-
ko, čo bude v mojich silách. Verím, 
že to zvládneme a súťaž dotiahne-
me do úspešného konca,“ vyslovil 
nádej. 

Hoci je okolo Galčíka v súčasnosti 
veľký mediálny boom, on sa pozerá 
predovšetkým na výkony mužstva. 
„Tímový úspech je vždy na prvom 
mieste. Myslím, že ak sa nám s 

Podbrezovou podarí uspieť v tomto 
smere, tak aj individuálne výkony 
budú každým zápasom rásť a budú 
lepšie,“ zamyslel sa.

Prestupová stanica?
Opustiť lídra druholigovej tabuľ-

ky bude bezpochyby aj o emóciách. 
Galčík sa na Horehroní usadil, no 
sám usúdil, že je čas ísť ďalej. „V 
Podbrezovej som už šesť rokov. Môj 
odchod určite nebude jednoduchý. 
Prežil som tu časť života, mám tu 
známych a priateľov.“

Prestup k sedemnásobnému 
majstrovi Slovenska môže byť pr-
vým krokom na ceste do veľkého 
futbalu. Mnohí odborníci sa zhodu-
jú, že Galčík má potenciál výraznej-
šie sa presadiť aj v medzinárodnom 
meradle. 

„Chcel by som brať MŠK Žilina 
ako prestupovú stanicu do veľkého 

futbalu. Žilina vychovala mnoho 
skvelých futbalistov. Túžim sa aj ja 
vydať touto cestou,“ zaželal si. Ako 
nám prezradil, raz by chcel pôsobiť 
v Anglicku alebo v Španielsku. Sú to 
jeho dve vysnívané krajiny s najlep-
šími ligami na svete. 

na sústredení v Dubaji
Hoci je Galčík ešte stále súčasťou 

nášho klubu, v uplynulých dňoch 
absolvoval s MŠK Žilina sústrede-
nie v Dubaji. Žlto-zelených preverili 
zvučné ruské kluby – Krasnodar a 
Zenit Petrohrad, ale aj domáci ce-
lok FC Gulf, majster Malajzie Johor 
DT a lotyšská Riga. Šošoni prehrali 
s oboma ruskými celkami i Rigou, 
vyhrali nad domácimi a s Malajzij-
cami uhrali remízu. 

„Sústredenie určite splnilo účel. 
Spoznal som chalanov, mojich bu-
dúcich spoluhráčov, ale aj celý re-

alizačný tím. Makali sme naplno. 
Každý deň sme absolvovali dvojfá-
zové tréningy a aj prípravné zápasy. 
Bola to makačka,“ nechal sa počuť 
Galčík a dodal: „Podobné sústrede-
nie som už zažil v Turecku. V Dubaji 
som ešte nebol, takže bolo to pre 
mňa niečo nové a navyše s novými 
ľuďmi.“

Hoci väčšinu hráčov nepoznal, 
predsa len v kabíne MŠK stretol 
niekoľko známych tvárí. Poznajú sa 
najmä z mládežníckych reprezen-
tačných družstiev. „Poznal som zo-
pár chlapcov z Oravy, odkiaľ pochá-
dzam, hoci som s nimi v minulosti 
nehral. Aj z reprezentácie poznám 
niekoľkých,“ priznal Galčík. 

bude budúca sezóna špecifická?
Ak by Podbrezová cieľ splnila a 

od budúcej sezóny by hrala Fortu-
na ligu, konfrontácia nášho klubu s 
MŠK Žilina by mala 
pre Galčíka špecific-
kú príchuť. Hral by v 
novom klube proti 
bývalým spoluhrá-
čom. Hoci hovorí-
me v hypotetickej 
rovine, je šanca, že 
k tomu naozaj dôj-
de. 

„S fanúšikmi v 
Podbrezovej mám 
dobrý vzťah, čiže 
nebojím sa nega-
tívnej reakcie. Zápasy proti býva-
lým klubom sú ale vždy špecifické. 
Budem sa na ne tešiť ešte viac ako 
inokedy,“ nechal sa počuť. 

A čo mu na prestup do Žiliny po-
vedalo okolie? „Dostal som veľa 
pozitívnych správ od blízkych či ka-

marátov. Som za to veľmi vďačný,“ 
dodal na záver Galčík.

Využiť potenciál
Galčík má v Žiline „zaplatať“ diery 
po odchode viacerých hráčov. Ako 
povedal športový manažér MŠK Ži-
lina Karol Belaník pre klubový web 
mskzilina.sk, hráča sledovali už dlh-
šie. 

„Má zaujímavý potenciál. Je dy-
namický, rýchly, ťahový a s veľmi 
dobrou ľavačkou. Zároveň sa vie 
dostávať do zakončenia a v Pod-
brezovej mal jesennú časť naozaj 
produktívnu. Pôsobí aj v reprezen-
tačnej dvadsaťjednotke, preto tým-
to podpisom môžeme získať veľmi 
zaujímavú akvizíciu do budúcnos-
ti,“ vychrlil mnoho pozitív Belaník.

V Žiline vedia, že Podbrezová má 
v tejto sezóne tie najvyššie ambí-
cie, preto Galčíkovi umožnili odo-

hrať jarnú časť v 
našom tíme.

„Verím, že poten-
ciál z klubu či repre-
zentácie preukáže 
aj u nás a v osobe 
Rolanda získame 
zaujímavého krídel-
níka. Vieme, kde 
musí zabrať. Chceli 
sme s ním aj na sú-
stredení a neskôr 
v lete popracovať 
na komplexnosti. 

Do Dubaja sme ho zobrali z dôvo-
du, aby si zvykol na náš štýl, mal 
prehľad a spoznal spoluhráčov. A 
v lete, pri definitívnom príchode, 
mohol kontinuálne naskočiť do 
všetkých povinností,“ dodal Belaník 
pre mskzilina.sk.

Hoci je Roland Galčík už hráčom MŠK Žilina, jar odohrá ešte v našom drese.
 Foto: I. Kardhordová

           V Podbrezovej 
som už šesť 

rokov. Môj odchod 
určite nebude 

jednoduchý. Prežil 
som tu časť života, 
mám tu známych 

a priateľov.

nále doma, už v Podbrezovej, pri-
vítali súpera vyššieho kalibru – KK 
Zaprešič z Chorvátska. Zápas už v 
prvej runde držali pevne v rukách 
naši hráči Nemček (643), Bína (650) 
a Kuna (665), ktorí 
získali tri body a plus 
163 kolkov. Druhá 
runda v zložení Va-
dovič (652), Pašiak 
(591) a Veselý (629) 
pridala ešte dva 
body a pár kolkov. Po 
celkovom víťazstve 
7:1 (17:7 na sety, 
3830:3650 na kolky) sme rázne vy-
kročili smerom k Final Four. Čaká 
nás však ešte tento dôležitý krok 
potvrdiť v Chorvátsku, v odvete 19. 
februára.

V Interlige si naši hráči naďalej 
držia prvú priečku. Po nečakanej 
prehre v Jihlave 2:6 sme následne 
na druhý deň vyškolili Brno Huso-
vice 6:2. V poslednom zápase sme 
ďalšie dva body do tabuľky pridali 

aj v Rakoviciach po víťazstve 2:6. 
Najbližší víkend (12. – 13. februá-
ra) privítame doma v sobotu Slavoj 
Praha a v nedeľu Rokycany.

Extraliga mužov je pre naše mla-
dé družstvo veľkou 
výzvou. Po rozpačitej 
jeseni sa, verím, naše 
výsledky zlepšia. Ško-
da januárovej remízy 
s Interom Bratislava, 
kde nám na víťazstvo 
chýbal jeden kôl. Nie-
len tento zápas bol 
ovplyvnený pande-

mickou „maródkou“. V poslednom 
kole sme nestačili na lídra tabuľky 
FTC Fiľakovo a vrátili sa domov s 
prehrou 7:1. Aktuálne sa držíme v 
strede tabuľky.

V ženskej extralige sa zatiaľ v 
tomto roku odohrala len jedna 
dohrávka z vlaňajška. Naše diev-
čatá suverénne zvíťazili v Spišskej 
Novej Vsi 5:1 a sú na čele tabuľky. 
Dva plánované zápasy na najbližší 
víkend (Trenčín a Vrútky) sú kvôli 
Covidu preložené na neskôr.

Prvá liga východ je zatiaľ pod 
kontrolou nášho „béčka“. V dvanás-
tich zápasoch sme zaznamenali de-
sať víťazstiev, jednu prehru a jednu 
remízu, pritom máme o zápas me-
nej a sme na čele tabuľky. V posled-
nom kole sme si priviezli víťazstvo z 
Fiľakova 6:2. 

Takisto dorastenecké družstvá 
úspešne reprezentujú náš oddiel. 
„Áčko“ je na čele tabuľky spolu s Fi-
ľakovom a „béčko“ sa momentálne 
nachádza na štvrtom mieste. Je po-
trebné podotknúť, že mnohí hráči 
už nastupujú aj v súťažiach dospe-
lých za ženy, „béčko“, „áčko“ a do-
konca aj v Interlige. Sú to dôležité 
kroky v ich herných skúsenostiach.

V príprave remíza a prehra
M. Gončár
Zdroj: zpfutbal.sk 

naši futbalisti odohrali uplynulý 
týždeň dva prípravné zápasy. naj-
skôr privítali na domácom trávni-
ku v Skalici treťoligové rakytovce, 
o deň neskôr cestovali do Žiliny. 
Pre MŠK išlo o generálku pred jar-
nou časťou Fortuna ligy. Železiari 
odohrali ešte v januári prípravný 
duel takisto s MŠK Žilina. Pod Dub-
ňom zvíťazili 2:1. 

FK Železiarne Podbrezová – FK ra-
kytovce 3:3 (2:1)
Góly: 1. Grendel, 10. Pavúk, 49. Issa 
– 23. Bekö, 53. Vavák, 56. a 87. Starší. 
FK ŽP: Rehák – Grešák, Argyusi, Ga-
jan – Kukoľ, Grendel, Talakov, Bar-
bora – Breznanik, Portugalyan, Pa-
vúk. Striedali: Issa, Vasiľ, Majerník. 
roman Skuhravý: „Som veľmi rád, 
že sme konečne mohli hrať zápas. 
Bol som spokojný s tým, ako sme 
hrali v prvom polčase. Škoda, že 
sme nedotiahli do úspešného kon-
ca niektoré situácie a takisto ma 
mrzí prvý obdržaný gól. Som spo-

kojný najmä s tým, ako to zvládli 
mladí hráči, nakoľko hrali svoj zá-
pas v kategórii U17 deň predtým. V 
druhom polčase to ale bolo horšie. 
Nešli nám nohy, urobili sme chyby 
a posledných 25 minút bol súper 
lepší. Zaslúžene vyrovnal.“

MŠK Žilina – FK Železiarne Podbre-
zová 2:1 (1:1)
Góly: 16. a 84. Ďuriš – 7. Špyrka (11 m).
FK ŽP: Ludha – Grešák, Bakaľa, Ora-
vec – Kováčik, Paraj, Špyrka, Ďat-
ko – Galčík, Kuzma, Issa. Striedali: 
Bartoš, Mielke, Talakov, Pavúk.
roman Skuhravý: „Bol to skvelý 
zápas. Oba tímy hrali vo vysokej in-
tenzite, čo bola jedna z vecí, prečo 
sme nemali takú pokojnú kombiná-
ciu, pretože sme na ňu nemali čas. 
Musím povedať, že som šťastný 
za takýto zápas a som rád, že sme 
ho odpracovali. Prehra ma nemrzí, 
pretože tam boli veci, ktoré chce-
me vidieť. Vyhrať mohlo jedno aj 
druhé mužstvo. Škoda, že takéto 
zápasy nemôžeme hrať každý týž-
deň. To by našich hráčov neskutoč-
ne posunulo.“

René Paraj v súboji o loptu, vľavo nová posila Marek Kuzma.                          Foto: cvak.sk

KK Zaprešič sme v Lige majstrov na domácich dráhach porazili 7:1.     Foto: I. Kardhordová


