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Nemocnica v Brezne má novú magnetickú rezonanciu

Editoriál
Neuveriteľné, senzačné, úžasné... Prívlastkov na bronzové vystúpenie slovenských hokejistov na olympiáde v Pekingu je mnoho. Fanúšikovia pod Tatrami 
zažili po dlhom čase poriadny nával emócií. Pre našu malú krajinu ide o niečo výnimočné, čo sa ešte nikomu v minulos   nepodarilo. Úspech z olympiády 
nám odhalil aj ďalšie pozi  vne stránky. Hráči dokázali opäť raz spojiť rozdelený národ. Aspoň na malú chvíľu zmizli vzájomné urážky, sváry a handrkova-
nie. Vystriedalo ich spoločné fandenie pred televízormi. Športovci ukázali, ako bojovať za vlastnú krajinu, za spoluhráčov a aké dôležité je ťahať za jeden 
povraz. Nám ľuďom to dnes často chýba. Berme si príklad z chlapcov, ktorí hokeju veľa obetovali. Za drinu sa dočkali zaslúženej odmeny, ktorá potešila 
všetkých v našej krásnej krajine. Nech je tento úspech začiatkom niečoho nového. Zaželajme si, aby bronzová medaila,  movosť a obrovské chcenie 
mo  vovalo de   k športovaniu. Verme, že poli  ci začnú viac podporovať šport, ktorý je často na úplnom okraji záujmu. Fotka s úspešným reprezentan-
tom nestačí. Slovensko potrebuje okamihy, aké sme zažívali v uplynulých dňoch. Rovnako potrebujeme pozi  vne emócie a radosť. Naši hokejis   nám ich 
dopriali plné priehrš  e. A nielen oni. Zabudnúť nesmieme ani na našu zlatú olympijskú lyžiarku Petru Vlhovú. To sú naozajstné vzory pre mládež. Verme, 
že príklad ich obetavos   a nasadenia si zoberú k srdcu aj futbalis   FK Železiarne Podbrezová, ktorých čaká náročná jar v druhej lige. Tešme sa a dúfajme, 
že podobných radostných momentov zažijeme v budúcnos   čo najviac.               Milan Gončár

„Šropovňa“ prejde 
rekonštrukciou

Od roku 2020 je svetová eko-
nomika zasiahnutá koronakrí-
zou, čo malo za následok po-
kles zákaziek na trhu. Nevyhli 
sa mu ani Železiarne Podbre-
zová. Vedenie spoločnosti 
muselo prijať mnohé opatre-
nia pre zastabilizovanie firmy 
a zachovanie konkurencie-
schopnosti.

čítajte na strane 2

čítajte na strane 2

V prevádzkarni ťaháreň 
rúr spustili najväčšiu 
úpravárenskú linku

Železiarne Podbrezová a.s. majú 
za sebou ďalšiu významnú in-
ves  ciu. V prevádzkarni ťaháreň 
rúr bola vybudovaná nová úp-
ravárenská linka na spracovanie 
rúr do dĺžky až 20 metrov.

Železiarne Podbrezová

Železiarne Podbrezová

Využite relaxačné pobyty 
za zvýhodnené ceny

Zamestnanci Železiarní Pod-
brezová, dcérskych spoločnos   
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 

Zima na Táľoch 
je v plnom prúde

Zimná sezóna na Táľoch je za-
 aľ vydarená. Hoci sa kvôli 

pandémii množili otázniky akú 
podobu bude mať tohtoročná 
lyžovačka, napokon je situácia 
pomerne priaznivá.

čítajte na strane 4
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Vladimír Petrik
si vyrobil vlastné krne

Milovníkov krňačiek nájdeme 
aj v radoch našich zamestnan-
cov. Jedným z nich je Vladimír 
Petrik z Dolnej Lehoty, žeriavnik 
liaceho žeriavu v oceliarni. Poz-
vali sme ho na krátky rozhovor, 
v ktorom nám ochotne povedal 
viac o svojej záľube.

čítajte na strane 5

Tále, a.s.

Z obsahu čísla

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Vzkriesili ho 
Železiarne Podbrezová

Stojí sám nad údolím Hrona 
medzi Banskou Bystricou a 
Breznom už 750 rokov. Jeden z 
auten  cky najzachovalejších a 
typologicky najzaujímavejších 
slovenských hradov – hrad Ľup-
ča.

čítajte na strane 6Hrad Ľupča

Štartuje jarná časť

Futbalis   FK Železiarne Podbre-
zová odohrali pred jarnou čas-
ťou druhej futbalovej ligy ďal-
šie dve stretnu  a. Najskôr na 
sústredení v Uherskom Brode 
podľahli Brnu, aby v generálke 
na ligu porazili hladko Rakytov-
ce. V piatok ich už čaká ligové 
stretnu  e.

čítajte na strane 8FK ŽP

Hos  a prestrihnu  m pásky otvorili nové pracovisko magne  ckej rezonancie.               Foto: T. Kubej

Nová magne  cká rezonancia v Brezne je originálna v tom, že má otvor s priemerom 80 cen-
 metrov. Nikde inde na Slovensku nie je zariadenie s takýmto priemerom.         Foto: T. Kubej

Nemocnica s poliklinikou (NsP), 
n.o. v Brezne sa môže pýšiť novým 
moderným zariadením. V piatok, 
18. februára, privítal jej riaditeľ 
Jaroslav Mačejovský všetkých prí-
tomných hos  , na čele s ministrom 
zdravotníctva Vladimírom Lengvar-
ským.  Slávnostnej udalos   sa zú-
častnil i Vladimír Soták, predseda 
Predstavenstva Železiarne Podbre-
zová a.s., primátor mesta Brezno 
Tomáš Abel, zástupcovia dodáva-
teľskej spoločnos   Siemens Healt-
hineers, nemocnice, poisťovní a 
ďalší hos  a. Po úvodných príhovo-
roch a symbolickom prestrihnu   
pásky bolo zariadenie uvedené do 
prevádzky.

„Vďaka tomuto prístroju má ne-
mocnica všetko potrebné, aby bol 
pacient podrobne vyšetrený a určila 
sa mu správna diagnóza. Po nej sa 
lekár rozhodne pre adekvátnu lieč-
bu. Teším sa z prítomnos   všetkých 
hos  , na čele s ministrom zdravot-
níctva,“ povedal Vladimír Soták. 
Vzápä   vyzdvihol skutočnosť, že 
zariadenie bude slúžiť nielen oby-
vateľom Brezna a okolia, ale celému 
regiónu Horehronia, návštevníkom 
Nízkych Ta  er a vďaka svojej unikát-
nos   presiahne i hranice kraja. 

„Dokázali sme uskutočniť veľkú 
vec. Nemocnica v Brezne je spádo-
vá oblasť a toto zariadenie bude k 
dispozícii pre 70-  síc ľudí,“ dodal V. 
Soták. 

Ide o veľké dielo
Radosť z otvorenia pracoviska 

vyjadril aj minister zdravotníctva 
Vladimír Lengvarský. Zdôraznil sku-
točnosť, že existujú ľudia, ktorí majú 
snahu zlepšovať zdravotnú starostli-
vosť. „Sme radi, že môžeme otvoriť 
toto moderné pracovisko. Ďakujem 
všetkým, že nemyslia na seba, ale 
na pacientov a systém, ktorý umož-
ní poskytovať kvalitnejšiu a moder-
nejšiu zdravotnú starostlivosť,“ po-
vedal minister. 

Primátor mesta Brezno pouká-
zal na dôležitosť diagnos  ckého 
zariadenia. Ocenil spoluprácu so 
všetkými, ktorí sa pričinili o to, že aj 
nemocnica v Brezne bude dispono-
vať jedinečným prístrojom. Poďako-
val vedeniu Železiarní Podbrezová, 
ale aj dodávateľom a pracovníkom 
nemocnice. „Každá spolupráca je 
v tomto období dôležitá. Rozpol-

tená spoločnosť neprospieva rastu 
nových inves  cií. Dnešný deň je 
dôkazom, že súkromný a verejný 
sektor vedia navzájom spolupraco-
vať. Dobrým a správnym ľuďom sa 
podarilo naozaj veľké dielo,“ skon-
štatoval. 

Magne  cká rezonancia je obrov-
ským prínosom pre pacientov. Tí 
museli na vyšetrenie dochádzať do 
iných nemocníc, často desiatky kilo-
metrov. 

„Veľa rokov sme o toto zariadenie 
bojovali. Bez kvalitnej diagnos  ky 
nemôžete správne určiť zdravot-
ný problém a následne zabezpečiť 
adekvátnu liečbu. Tešíme sa, že sme 
urobili všetko potrebné, aby sme sa 
vyrovnali ostatným nemocniciam 
minimálne regionálneho a vyššieho 
typu,“ povedal Jaroslav Mačejovský, 
riaditeľ NsP Brezno. Zároveň dodal, 
že umiestnenie zariadenia napláno-

vali tak, aby bol z jednej strany ur-
gentný príjem a z druhej radiológia, 
a tak nájdu pacien   všetko na jed-
nom mieste.

Unikátne zariadenie
Inova  vny celotelový MR ske-

ner MAGNETOM Free.Max využíva 
technológiu na báze umelej inte-
ligencie a spotrebuje iba 0,7 litra 
hélia na chladenie supravodivého 
magnetu, čím šetrí až 30 percent 
prevádzkových nákladov.

„Rezonancia má nízku radiáciu, 
využíva moderné technológie a je 
originálna v tom, že má otvor s prie-
merom 80 cen  metrov. Nikde inde 
na svete nie je zariadenie s takýmto 
priemerom. U nás sú bežne iba 70 
cen  metrov. Je to výhoda pre všet-
kých pacientov, ktorí trpia klaustro-
fóbiou," vysvetlil ďalej riaditeľ ne-
mocnice. 

V dnešnej dobe jej vybavenie 
ocenia aj pacien   zasiahnu   covi-
dovou pandémiou. Zariadenie to  ž 
dokáže urobiť vyšetrenie pľúc, čo je 
jeho obrovský benefi t. S nosnosťou 
lôžka pre pacientov až do 320 kilo-
gramov posúva doterajšie limity v 
MR diagnos  ke. Vďaka strednej veľ-
kos   magne  ckého poľa umožňuje 
tak  ež vyšetriť  aj pacientov s meta-
lickými implantátmi s nižšou mierou 
artefaktov, v porovnaní s 1,5T alebo 
3T MR prístrojmi, čím prispieva k is-
tote pre klinické rozhodnu  a. Táto 
unikátna technológia predstavuje 
pre stredoslovenský región pre-
chod na nový, revolučne inova  vny 
štýl skenovania opro   tradičnej MR 
technológii.

Z toho jednoznačne vyplýva, že 
spádová oblasť nebude iba okres 
Brezno, ale vyhľadávať ho budú pa-
cien   z celého Slovenska. 

„Je to obrovská pomoc pre všet-
kých. Mnohí museli cestovať desiat-
ky kilometrov v sanitke do Banskej 
Bystrice, napríklad s poškodenou 
chrb  cou. Až vtedy si človek uvedo-
mí cenu zdravia a dôležitosť tohto 
zariadenia v našej nemocnici,“ po-
vedal na záver jej riaditeľ a doplnil, 
že nemocnici sa podarilo aj per-
sonálne zastabilizovať pracovisko. 
„Šťas  e praje pripraveným. Keby 
sme neverili, že sa nám to podarí, 
ani by sme do toho nešli,“ dodal ria-
diteľ nemocnice.

Pacien   sa už môžu na vyšetrenie 
magne  ckou rezonanciou objed-
návať na čísle 048/2820 255 alebo 
e-mailom na adrese mr@nspbr.sk. 

Všetky potrebné informácie a do-
kumenty nájdu na webovej stránke 
nemocnice www.nspbr.sk/web/mag-
ne  cka-rezonancia/

Železiarne Podbrezová
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Letecky pohľad na bývalý sklad plechov. V tomto roku dôjde k jeho rozsiahlej rekonštrukcii.                                                    Foto: R. Rybovič

Mgr. Mar  n Antalík
vedúci skladového hospodárstva

Bývalý sklad plechov „šropovňa“ prejde rekonštrukciou

Od roku 2020 je svetová ekono-
mika zasiahnutá koronakrízou, 
čo malo za následok pokles zá-
kaziek na trhu. Nevyhli sa mu ani 
Železiarne Podbrezová. Vedenie 
spoločnos   muselo prijať mno-
hé opatrenia pre zastabilizovanie 
fi rmy a zachovanie konkurencie-
schopnos   na európskych a sve-
tových trhoch. 

V roku 2021 došlo k postupnému 
oživeniu priemyslu, čo znamenalo 
aj zvýšený dopyt po našich výrob-
koch. Nastal však ďalší problém, 
s ktorým sa muselo vedenie Žele-
ziarní Podbrezová vysporiadať. Bol 
to enormný nárast cien vstupných 
materiálov a komodít, potrebných 
pre zabezpečenie výroby a uspoko-
jovanie potrieb našich zákazníkov. 
S rastúcimi cenami vstupov sa zvy-
šovali aj náklady na dopravu. Záro-
veň na trhu chýbali niektoré kom-
ponenty. Dodacie lehoty surovín či 
súčiastok sa predlžovali, zmluvné 
termíny nepla  li a produkty opúš-
ťali výrobné linky neskôr, čo malo 
nega  vny vplyv na celý priemysel. 
Zo strany vedenia železiarní padlo 
rozhodnu  e zais  ť čo najväčší ob-
jem vstupných materiálov a suro-
vín pre zabezpečenie nepretržitej 
výroby v našej spoločnos  . 

Zamestnanci odboru zásobova-
nia museli pri rokovaní so svojimi 
obchodnými partnermi vyvinúť 
enormné úsilie, aby získali pre 
našu spoločnosť čo najviac suro-
vín, vstupov a náhradných dielov. 
Práve kvôli nedostatku sklado-
vých priestorov pre zabezpečenie 
uskladnenia zvýšeného počtu zá-
sob padlo rozhodnu  e, že bývala 
hala prípravne plechov, ktorú mo-
mentálne spravuje prevádzkareň 
ťaháreň rúr, bude presunutá do 
majetku odboru zásobovania. 

Nevyhnutná spolupráca
Keďže hala sa po zániku príprav-

ne plechov nevyužívala ak  vne, 
kvôli bezpečnému skladovaniu je 
potrebné vykonať mnohé opra-
vy a stavebné úpravy pre potreby 
odboru zásobovania. Do rekon-
štrukcie haly je zapojených viacero 
prevádzkarní a odborov našej spo-
ločnos  . Máme za sebou úvodné 
stretnu  e, kde boli zadefi nované 

potrebné úpravy haly a obslužnej 
techniky pre potreby odboru záso-
bovania. 

Po vyprataní haly budú pros-
tredníctvom odboru technického 
a inves  čného rozvoja uskutoč-
nené stavebné úpravy. Medzi ne 
môžeme zaradiť demoláciu nepot-
rebných stavkov a lokálnu opravu 
podlahy haly. Budú odstránené a 
následne zabetónované staré elek-
trické kanály, či vyrovnanie podla-
hy do jednej úrovne pre bezpečnú 
jazdu vysokozdvižných vozíkov. 
Vybudujeme  ež nový núdzový vý-
chod pre zamestnancov na južnej 
strane haly pre bezpečné opuste-
nie priestoru v prípade neočakáva-
nej udalos  . 

Plánované akcie
Keďže v hale budú uskladnené 

aj sypké materiály, bude potrebné 
vybudovanie nových betónových 
zásobníkov. Budú vytvorené z va-
riabilných betónových blokov  v 
rozmeroch 60x60x180 cen  met-
rov a iných do výšky troch metrov. 
V nich budú uskladnené sypké 
materiály, takže bude potrebné aj 
osadenie troch kusov ven  látorov 
pre odvádzanie prachu na južnú 
stenu. V ostatnej čas   haly budú 
uskladnené paletové zásielky, gra-
fi tové elektródy a iné. Tak  ež je v 
pláne uskladniť v týchto miestach 

aj podkladové drevo pre expedíciu 
výrobkov Železiarní Podbrezová. 

Predovšetkým v zimných mesia-
coch dochádzalo zo strany výrob-
ných prevádzkarní k reklamáciám 
z dôvodu mokrého a zľadovatené-
ho dreva, čo spôsobovalo zvýšené 
nároky na zamestnancov a bez-
pečnú manipuláciu. Uskladnením 
dreva v hale sa vyhneme týmto 
problémom už v najbližšej zimnej 
sezóne. 

Zo strany inves  čného odboru, 
v spolupráci s prevádzkarňou cen-
trálna údržba, bude odstránená 
stará železná prechodová brána 
medzi skladom prísad a bývalou 
halou prípravne plechov. Táto brá-
na bude nahradená novou elek-
trickou s prechodovými dverami. 

Prevádzkareň centrálna údrž-
ba má okrem iných úloh v pláne 
náročnú výmenu celého elektric-
kého osvetlenia haly a napojenia 
elektrických zariadení, ako sú že-
riavy či elektrické brány. Elektric-
ká sústava v hale je to  ž v zasta-
ranom stave a nespĺňa už nároky 
na bezpečné prevádzkovanie. 
Modernizácia zahŕňa navrhnu  e 
a skreslenie projektovej dokumen-
tácie novej elektrickej inštalácie, 
vrátane osvetlenia, rozvádzačov a 
iných úloh. Za odbor bezpečnos   
a životného prostredia bude po-
trebné posúdenie súčasného sta-

vu žeriavovej dráhy pre elektrické 
žeriavy, spolu s jej geode  ckým 
zameraním a výsledným protoko-
lom. Až na základe neho zis  me, v 
akom stave sa žeriavová dráha na-
chádza a či budú potrebné jej sta-
vebné úpravy pre bezpečný pohyb 
žeriavov. 

Generálna oprava žeriavov
V súčinnos   odboru bezpečnos   

a životného prostredia a odboru 
technického a inves  čného rozvo-
ja, v spolupráci s prevádzkarňou 
centrálna údržba, bude potrebná 
generálna oprava dvoch elektric-
kých mostových žeriavov. V sú-
časnos   sú v hale tri. Pre potreby 
odboru zásobovania budú posta-

čovať dva, preto bude tre   žeriav 
zlikvidovaný. 

Pre zaujímavosť čitateľov Pod-
brezovana, generálna oprava že-
riavov bude zahŕňať aj demontáž 
ovládacej kabíny žeriavnikov. Tá 
bude nahradená diaľkovým ovlá-
daním zo zeme. Kabíny žeriavov 
musia byť demontované z dôvo-
du opravy a spájania dvoch koľají 
v hale prísad a v hale prípravne 
plechov, pre vytvorenie prejazdu 
vagónových zásielok v oboch čas-
 ach novej haly. Zároveň táto koľaj 

bude slúžiť aj ako núdzová želez-
ničná vlečka pre prípad poruchy. 
Úlohou sfunkčnenia a sprejazdne-
nia koľaje bude poverená prevádz-
kareň doprava.

Ak dovolia poveternostné pod-
mienky, uskutoční sa kontrola stre-
chy, bleskozvodov, dažďových zvo-
dov a sklenenej výplne okien haly. 
V prípade potreby budú vykonané 
lokálne opravy.

Na záver rozsiahlych rekon-
štrukčných prác zamestnanci od-
boru bezpečnos   a životného 
prostredia budú odsúhlasovať 
bezpečnú prevádzku haly, kontrolu 
vybudovania prechodových uličiek 
pre zamestnancov, núdzový vý-
chod z haly, kolek  vne zabezpeče-
nie, hasiace prístroje a hydranty. 

Ako ste sa dozvedeli, ide o roz-
siahlu rekonštrukciu, pri ktorej 
bude potrebná súčinnosť viacerých 
prevádzok a odborov Železiarní 
Podbrezová. Bude nutné vynaložiť 
enormné úsilie všetkých dotknu-
tých zamestnancov na zvládnu  e 
tejto úlohy.

Preto by som chcel vysloviť úp-
rimné poďakovanie všetkým zú-
častneným stranám za spoluprácu.

V prevádzkarni ťaháreň rúr spustili najväčšiu úpravárenskú linku
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Železiarne Podbrezová a.s. majú 
za sebou ďalšiu významnú inves-
 ciu. V prevádzkarni ťaháreň rúr 

bola vybudovaná nová úpravá-
renská linka na spracovanie rúr do 
dĺžky až 20 metrov.

Realizácia projektu bola jedineč-
ná predovšetkým výrobným rozsa-
hom a veľkosťou zariadenia. Ide o 
doposiaľ najväčšiu úpravárenskú 
linku v ťahárni rúr, kde bude mož-
né spracovávať rúry dlhé od šies-
 ch metrov až po výmenníkové s 

dĺžkou 20 metrov. „Do linky sme 
zabudovali aj niektoré čas   súčas-
ných výrobných zariadení z ťahár-
ne rúr – dielňa 2. Ide o rovnaco-de-
liacu linku RDL č. 216 a kontrolnú 
linku č. 7.,“ povedal Ing. Slavomír 
Fedor, technológ v prevádzkarni 
ťaháreň rúr.

Práce boli rozdelené na štyri 
etapy. Odštartovali v úvodnom 
kvartáli minulého roka. Záverečná 
etapa sa skončila až v tomto obdo-
bí. Opro   pôvodnému plánu ide o 
časový sklz. 

„Výrazne nás ovplyvnila pandé-
mia. Dodávateľovi chýbali ľudia z 
dôvodu choroby alebo karantény. 

Pribrzdila nás aj situácia na trhu. 
Nebol dostatok komponentov, čiže 
jednotlivé etapy museli byť posu-
nuté. Bolo potrebné pružne rea-
govať a harmonogram prác meniť,“ 
vysvetlil S. Fedor.

Vybudovanie linky by malo zjed-
nodušiť materiálové toky a znížiť 
počet manipulácií žeriavom. Záro-
veň sa zlúčia úpravárenské operá-
cie výrobného sor  mentu do jed-
ného pracoviska. Ďalším prínosom 
bude vytvorenie nových sklado-
vých priestorov pre rozpracovanú 
alebo hotovú výrobu v mieste vý-
robných zariadení, ktoré sa po čias-
točnom zabudovaní do linky zrušia. 

Spätná väzba je dôležitá
V týchto dňoch sa dolaďujú ne-

dostatky, ktoré sa vyskytnú počas 
skúšobnej prevádzky. Pracovníci sa 
oboznamujú so systémom fungo-
vania zariadenia. V snahe minima-
lizovať prestoje a zvýšiť ergonómiu 
pracoviska dochádza k vyhodnoco-
vaniu spätnej väzby a postrehov od 
obsluhy zariadenia. 

Technológ vyzdvihol odbornosť 
kolegov, ktorí budú mať na staros-
  obsluhu nového zariadenia. Tí 

cibria zohratosť a súčinnosť, ktorá 

je v tomto smere mimoriadne dô-
ležitá. „Naši zamestnanci dobre 
poznajú všetky operácie, avšak 
daná linka vyžaduje súčinnosť a ko-
munikáciu ľudí medzi sebou. Aby 
sme naplno využili potenciál linky 
a schopnos   obsluhy, je nutné plá-
novať výrobu s dostatočným časo-
vým preds  hom,“ doplnil.

Vyrobené na mieru
Nová úpravárenská linka je za-

riadenie vyrobené na mieru. Je 
zostavená z množstva elektronic-
kých a mechanických komponen-
tov, ktoré navzájom komunikujú. Aj 
od správneho a spoľahlivého fun-
govania zariadenia bude závisieť 
celkový prínos novej technológie. 
„Zariadenie pracuje na štyri zmeny, 
par  e sa striedajú, čiže je potrebný 
určitý čas, aby sa všetci pracovníci 
zaučili pod dozorom programáto-
rov dodávateľa a našli si určitý sys-
tém,“ dodal S. Fedor. 

Vybudovaním nového zariade-
nia Železiarne Podbrezová potvr-
dzujú potrebu nových inves  cií a 
neustáleho napredovania v oblas   
inovácií. Len tak môžeme vyrábať 
a následne predávať zákazníkom 
kvalitné produkty.Úpravárenská linka Prestar 4.  Foto: S. Fedor

Na začiatku je potrebné sklad kompletne vypratať.  Foto: M. Gončár
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Motivácia odmeny prilákala prvých záujemcov
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Vedenie akciovej spoločnos   
Železiarne Podbrezová vydalo v 
polovici januára mzdový predpis, 
v ktorom ponúklo našim zamest-
nancom možnosť získať fi nančnú 
odmenu za sprostredkovanie prá-
ce až do výšky 300 eur. O bližšie 
informácie sme požiadali Ing. 
Máriu Demianovú, vedúcu odbo-
ru personalis  ky a miezd.

Pripomeňte nám v úvode pod-
mienky získania 300 eurovej od-
meny.

- Zamestnanci ŽP a.s. môžu uve-
denú odmenu získať v prípadoch, 
ak odporučia a sprostredkujú 
prija  e nového zamestnanca do 
pracovného pomeru v Železiar-
ňach Podbrezová. Pre priznanie 
odmeny je potrebné, aby vedúci 

prevádzkarne alebo odborného 
útvaru, kde nový zamestnanec 
nastúpi, písomne potvrdil meno 
zamestnanca ŽP a.s., ktorý spro-
stredkoval jeho prija  e do pracov-
ného pomeru. Odmena bude vy-
platená v troch čas  ach. Prvá časť 
vo výške 100 eur po troch mesia-
coch trvania pracovného pomeru, 
t.j. po ukončení skúšobnej doby 
novoprijatého zamestnanca. Dru-
há vo výške 100 eur po šies  ch 
mesiacoch trvania pracovného 
pomeru novoprijatého zamest-
nanca a tre  a vo výške 100 eur po 
dvanás  ch mesiacoch trvania pra-
covného pomeru novoprijatého 
zamestnanca.

Sú aj výnimky, pri ktorých nie je 
nárok na uvedené odmeny?

- Áno, odmeny sa nevzťahujú na 
novoprijatých zamestnancov, ktorí 
ukončili pracovný pomer v ŽP a.s. v 

období posledných 12 mesiacov a 
opätovne nastúpia do pracovného 
pomeru v ŽP a.s. Uvedené odme-
ny sa nevzťahujú ani na zamest-
nancov, ktorí ukončili pracovný 
pomer v niektorej zo spoločnos   
ŽP Group a následne im vznikne 
pracovný pomer v ŽP a.s.

Do uvedenej doby trvania pra-
covného pomeru nebudú zapo-
čítané prekážky v práci na strane 
zamestnanca. Čo to znamená?

- Jednoducho povedané, za-
mestnanec bude v danom období 
pracovať – nebude práceneschop-
ný, nebude čerpať ošetrovanie čle-
na rodiny, návštevu lekára, prípad-
ne ďalšie náhrady mzdy. 

Aký je súčasný stav a koľko regis-
trujete žiados   sprostredkovania 
práce?

- K 21. februáru evidujeme tri-

násť zamestnancov, ktorí spro-
stredkovali prija  e nových za-
mestnancov do výroby a ďalších 

šesťnásť, ktorí odporučili uchádza-
čov o prija  e a  to sú v procese 
vybavovania nástupných formalít.

V prípade záujmu o niektorý z 
pobytov sa zamestnanci môžu 
informovať na tel. čísle 2911, 
kde im budú poskytnuté bližšie 
informácie.

Využite relaxačné pobyty za zvýhodnené ceny
Zamestnanci Železiarní Podbre-
zová, dcérskych spoločnos   a ich 
rodinní príslušníci môžu aj tento 
rok využiť relaxačné pobyty za 
zvýhodnené ceny. V minulom čís-
le sme predstavili prvú časť ponu-
ky a v tomto uvádzame možnos   
pobytov v ďalších vybraných re-
kreačných zariadeniach. 

KÚPELE PIEŠŤANY
Ponúkajú v aktuálnom roku dva 

typy ubytovaní – rekondičný pobyt 
„B“ a rekondičný pobyt „D“. Plat-
nosť pobytov pre našich zamest-
nancov a ich rodinných príslušní-
kov je počas celého kalendárneho 
roka, pričom počas hlavnej sezóny 
(od 1. mája do 30. septembra) sú 
ceny vyššie o 10 až 20 eur, v závis-
los   od vybraného ubytovania.

Pri rekondičnom pobyte „B“ je 
ubytovanie možné od dvoch nocí. 
Stravovanie je zabezpečené for-
mou polpenzie – raňajky podáva-
né formou bufetu, večere formou 
bufetu alebo výberu z denného 
menu. V cene je zahrnutá aj lekár-
ska konzultácia. Počas pobytu sú 
zaručené 1 až 2 procedúry za deň, 
podľa dĺžky pobytu. Pobyt zahŕňa 
bezplatné využívanie bazénov a 
saunových priestorov hotela, tak-
 ež bezplatné využívanie hotelo-

vého fi tnescentra či pitnú kúru.
Ubytovanie je možné v nasle-

dujúcich hoteloch: 
- Thermia Palace Ensana Health 

Spa hotel (jednolôžková izba 199 
eur, dvojlôžková izba 117 eur),

- Esplanade Ensana Health Spa 
hotel****, izba kat. Premium (jed-
nolôžková izba 173 eur, dvojlôžko-
vá izba 96 eur),

- Esplanade Ensana Health Spa 
hotel**** krídlo Alameda (pôvod-
ne Palace), izba kat. štandard (jed-
nolôžková izba 138 eur, dvojlôžko-
vá izba 78 eur),

- Splendid Ensana Health Spa 
Hotel*** krídlo Splendid, izba kat. 
komfort (jednolôžková izba 105 
eur, dvojlôžková izba 68 eur),

- Hotel Jalta ** a dependance, 
izba kat. štandard (jednolôžková 
izba 71 eur, dvojlôžková izba 49 
eur).

Pri rekondičnom pobyte „D“ je 
ubytovanie na šesť nocí. Stravova-
nie je s plnou penziou. V cene je 
zahrnutá lekárska konzultácia a 15 
procedúr za pobyt. Takisto ako pri 
rekondičnom pobyte „B“ ponuka 
zahŕňa bezplatné využívanie ba-
zénov a saunových priestorov ho-
tela, tak  ež bezplatné využívanie 
hotelového fi tnescentra či pitnú 
kúru.

Ubytovanie je možné v nasle-
dujúcich hoteloch:

- Thermia Palace Ensana Health 
Spa hotel*****, izba kat. komfort 
(jednolôžková izba 233 eur, dvoj-
lôžková izba 137 eur), 

- Esplanade Ensana Health Spa 
hotel****, izba kat. Premium 
(jednolôžková izba 178 eur, dvoj-
lôžková izba 108 eur),

- Esplanade Ensana Health Spa 
hotel**** krídlo Alameda (pôvod-
ne Palace), izba kat. štandard (jed-
nolôžková izba 140 eur, dvojlôžko-
vá izba 88 eur),

- Splendid Ensana Health Spa 
Hotel*** krídlo Eva (pôvodne 
Grand) izba kat. štandard (jedno-
lôžková izba 108 eur, dvojlôžková 
izba 78 eur).

KÚPELE LÚČKY
Ponúkajú v aktuálnom roku via-

cero druhov pobytov. Prvým z nich 
je AQUA – VITAL POBYT. Na výber 
máte z dvoch druhov ubytovacích 
zariadení, kde sa cena pohybuje 
od 66 do 71 eur za noc. 

Možnos   ubytovania za 71 eur: 
Kúpeľný hotel Choč, KUBO, De-
pandance Liptov. 

Možnos   ubytovania za 66 eur: 
Dependance Adam, Cyril, Diana, 
Maja, Barbora. 

Ubytovanie vo vybranej kategó-
rii je možné od dvoch nocí v dvoj-
lôžkovej izbe. Pobyt zahŕňa plnú 
penziu formou bufetových stolov. 
Konzultácia s lekárom je tak  ež v 
cene. V priemere absolvujete jed-
nu liečebnú procedúru za každú 
noc, podľa predpisu kúpeľného 
lekára. Cena zahŕňa aj 2x AQUA 
- VITAL balíček na dve hodiny za 
každú noc pobytu (vnútorný bazén 
+ vonkajšie bazény + vitálny svet). 

BONUS: Welcome drink, kúpeľ-

né víno a župan na izbe, zľavová 
karta Liptov Region Card zadarmo 
na vyžiadanie, parkovanie a pripo-
jenie na internet zadarmo, darček 
pri oslave narodenín.

Druhou možnosťou je Liečebný 
pobyt KLASIK. Na výber máte z 
dvoch druhov ubytovacích zaria-
dení, kde sa cena pohybuje od 71 
do 75 eur za noc. Počas hlavnej se-
zóny (1. júna – 30. septembra) to 
je 82 až 89 eur.

Možnos   ubytovania za 71 
eur/82 eur: Dependance Adam, 
Cyril, Diana, Maja, Barbora. 

Možnos   ubytovania za 75 
eur/89 eur: Kúpeľný hotel Choč, 
KUBO, Depandance Liptov.

Ubytovanie vo vybranej kate-
górii je na 5 a viac nocí, v dvojlôž-
kovej izbe. Stravovanie je formou 
bufetových stolov. Pobyt zahŕňa 
aj vstupnú lekársku prehliadku a 
v priemere 3 liečebné procedúry 
za každú noc, podľa predpisu kú-
peľného lekára. V cene je 1x vstup 
do bazénov za  každú noc pobytu 
(2 hodiny vonkajší bazén/1 hodina 
vnútorný bazén). 

BONUSOVÁ KARTA – výber jed-
ného bonusu počas pobytu (1x 
vstup do vonkajšieho bazéna na 
2 hodiny alebo 1x vstup do Kar-
diofi tness alebo 1x vstup do soľ-
nej jaskyne alebo Vitálny svet pre 
jednu osobu na 2 hodiny alebo 50 
percent zľava na jednu dokúpenú 
procedúru – okrem procedúr GER-
ne  c a procedúr podávaných vo 
Wellness v Dependance Liptov.

BONUS: Welcome drink, kúpeľ-
né víno a župan na izbe, zľavová 
karta Liptov Region Card zadarmo 
na vyžiadanie, parkovanie a pripo-

jenie na internet zadarmo, darček 
pri oslave narodenín. 

Ďalšou alterna  vou je ZDRAVÝ VÍ-
KEND, ktorý je platný od 2. janu-
ára do 20. decembra. Je to pobyt 
od piatka do nedele, prípadne od 
štvrtka do nedele. V závislos   od 
počtu nocí je cena za pobyt od 150 
do 225 eur, respek  ve od 170 do 
255 eur.

Možnos   ubytovania za 150 
eur/225 eur: Dependance Adam, 
Cyril, Diana, Maja, Barbora.

Možnos   ubytovania za 170 
eur/255 eur: Kúpeľný hotel Choč, 
KUBO, Dependance Liptov.
Pobyt zahŕňa ubytovanie v dvoj-
lôžkových izbách na dve až tri 
noci, stravovanie formou bufeto-
vých stolov, konzultáciu s lekárom, 
tri liečebné procedúry (pobyt od 
piatka do nedele) alebo štyri lie-
čebné procedúry (pobyt od štvr-
tku do nedele). Ďalej 2x vstup do 
bazénov (pobyt od piatku do ne-
dele), respek  ve 3x vstup do bazé-
nov (pobyt od štvrtku do nedele), 
2 hodiny vonkajší bazén/1hodina 
vnútorný bazén a 1x vstup do vi-
tálneho sveta na 60 minút za po-
byt .

BONUS: Welcome drink, kúpeľ-
né víno a župan na izbe, zľavová 
karta Liptov Region Card zadarmo 
na vyžiadanie, parkovanie a pripo-
jenie na internet zadarmo, darček 
pri oslave narodenín.

Poslednou možnosťou je Liečebný 
pobyt RELAX, ktorý je platný od 1. 
októbra 2021 do 11. apríla 2022. 
Ubytovanie pri tomto type je mož-
né len na štyri noci a cena za pobyt 
sa pohybuje od 240 do 260 eur.

Možnos   ubytovania za 240 
eur: Dependance Adam, Cyril, Dia-
na, Maja, Barbora.

Možnos   ubytovania za 260 
eur: Kúpeľný hotel Choč, KUBO, 
Dependance Liptov.
Pobyt zahŕňa ubytovanie v dvoj-
lôžkových izbách,  plnú penziu for-
mou bufetových stolov, vstupnú 
konzultáciu s kúpeľným lekárom, 
dve liečebné procedúry za noc 
pobytu podľa predpisu kúpeľného 
lekára a jeden vstup do bazénov za 
každú noc podľa výberu (2 hodiny 
vonkajší bazén/1 hodina vnútorný 
bazén). 

BONUS: pitná kúra z prameňa 
HGL-3 a Valen  na zadarmo, zľa-
vová karta Liptov Region Card za-
darmo na vyžiadanie, parkovanie 
a pripojenie na internet.

KÚPELE RAJECKÉ TEPLICE
Ponúkajú pobyty na 3 noci (4 

dni) alebo 5 nocí (6 dní). Procedú-
ry na osobu pri pobyte na 5 nocí 
zahŕňajú 1x aromaterapeu  cký 
perličkový kúpeľ, 2x klasickú ma-
sáž, 1x aromaterapeu  ckú olejovú 
masáž, 1x podvodnú masáž a 1x 
refl exnú masáž chodidiel. Proce-
dúry na osobu pri pobyte na 3 noci 
zahŕňajú 1x aromaterapeu  cký 
perličkový olejový kúpeľ, 1x klasic-
kú masáž, 1x aromaterapeu  ckú 
olejovú masáž a 1x refl exnú masáž 
chodidiel. Pri pobyte vo všetkých  
ubytovacích zariadeniach je v 
cene zahrnutý voľný, neobmedze-
ný vstup do vodného, saunového 
sveta a fi tnes.

Ubytovanie je možné v nasle-
dujúcich hoteloch:

- Villa Margarta*** 102 eur/
noc, 

- Malá Fatra*** 106 eur/noc, 
- Aphrodite**** 120 eur/noc, 
- Aphrodite Palace**** 133 

eur/noc.
Pri prvých dvoch typoch ubyto-
vania je stravovanie zabezpečené 
formou polpenzie (raňajky formou 
bufetových stolov, večera ako vý-
ber z menu). Možnosť objednať 
plnú penziu za doplatok 12,80 
eura. Pri hoteloch Aphrodite**** 
a Aphrodite Palace**** je stravo-
vanie takisto zabezpečené formou 
polpenzie, pričom nielen raňajky, 
ale aj večere sú podávané formou 
bufetových stolov. Rovnako pla   
možnosť objednať plnú penziu za 
doplatok 12,80 eura.

Kúpele Rajecké Teplice
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Na Táľoch si na svoje prišli aj milovníci bežeckého lyžovania.  Foto: archív Ski Tále

Upravené svahy, veľa snehu a kopec zážitkov.
Zima na Táľoch je v plnom prúde

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Zimná sezóna na Táľoch je za  aľ 
vydarená. Hoci sa kvôli pandé-
mii množili otázniky akú podobu 
bude mať tohtoročná lyžovačka, 
napokon je situácia pomerne 
priaznivá. Od 27. decembra vy-
užívajú návštevníci celé stredis-
ko v režime schválenom vládou 
Slovenskej republiky. V súlade s 
pro  pandemickými opatreniami 
fungujú aj hotely. Situácia stále 
nie je ideálna, no na Táľoch sú 
radi, že po vlaňajšom nútenom 
zatvorení môžu na zjazdovkách 
opäť privítať milovníkov zimných 
športov. Najhorší možný sce-
nár sa tak nenaplnil a obľúbené 
miesto pod končiarmi Nízkych Ta-
 er láka hos   aj v týchto dňoch. 

„Záver uplynulého roka bol ús-
pešný, pretože sme spus  li se-
zónu, čo bol náš primárny cieľ. 
Pozi  vne je, že fungujeme bez 
prestávky až do dnešného dňa. Na 
Tále sme dokázali prilákať množ-
stvo ľudí nielen z okolia, ale aj z 
iných okresov,“ neskrýval poteše-
nie Jozef Soták, generálny riaditeľ 
akciovej spoločnos   Tále. Okrem 
denného obľubujú návštevníci 
aj večerné lyžovanie, a to počas 
piatku a soboty. Uchy  la sa i toh-
toročná novinka v podobe víken-
dovej lyžovačky od ôsmej hodiny 
rannej.

„Tento nápad milovníkov zim-
ných športov oslovil. Lyžiari prí-
du na ôsmu a o desiatej dopo-
ludnia sú už doma. Vedia urobiť 
10-15 jázd, v závislos   od štýlu 
lyžovania,“ pokračoval J. Soták a 

V polovici februára boli v prevádzke všetky vleky.  Foto: M. GončárV týchto dňoch sú na Táľoch desiatky de   v rámci lyžiarskych kurzov. Foto: M. Gončár

vyzdvihol, že väčšinou prichádza-
jú rodiny s deťmi. „Mnohých už 
poznáme. Sú to známe tváre, na 
ktorých vidieť, ako sa tešia z po-
citu stáť na lyžiach a tráviť čas na 
tomto krásnom mieste.“ 

Aby na Tále prilákali čo najviac 
lyžiarov, pre hos   pripravili aj ak-
ciu 1+1. „Týka sa oboch víkendo-
vých dní. Dieťa do 12 rokov a výš-
kou nad 120 cen  metrov lyžuje v 
sprievode jedného dospelého dve 
hodiny za 19 eur. Je to plus pre 
rodičov s menšími deťmi, ktoré 
nedokážu byť na kopci celý deň,“ 
vysvetľuje riaditeľ. 

Množstvo bežkárov
Jozef Soták si pochvaľuje nielen 

spustenie sezóny, ale aj výbor-
né snehové podmienky. V stre-
de februára mali na svahu 50-60 
cen  metrov bielej pokrývky. Ide o 
kombináciu prírodného a technic-
kého snehu. Okrem klasického ly-
žovania si na Táľoch prídu na svo-
je i bežkári, ktorí využívajú povrch 
golfového ihriska.

„Je príjemné sledovať desiatky 

ľudí, opäť v mnohých prípadoch 
celé rodiny, ako sa preháňajú po 
tra  . Návštevníci si v januári vy-
chutnávali aj večerné bežkovanie, 
ktoré bolo veľkým zážitkom. Na-
vyše, vstupné je počas celej sezó-
ny dobrovoľné a slúži na náklady 
spojené s údržbou jednotlivých 
tra  . Úhrada je možná cez apliká-
ciu,“ poznamenal J. Soták, pričom 
vyzdvihol skutočnosť, že bežecké 
lyžovanie nefungovalo počas tej-
to zimy iba počas dvoch týždňov. 
Vďačia za to dostatku prírodného 
snehu.

Azda jedinou škvrnou na pre-
vádzkovaní bežkárskych tra   sú 
nezodpovední návštevníci a psič-
kári. Tí bezohľadne ničia bežeckú 
stopu. Často sa stáva, že pracov-
níci rezortu upravia trate ráno o 
štvrtej alebo piatej a o desiatej 
sú už pošliapané. Túto skutočnosť 

ale nevie nikto ovplyvniť. Všetko 
je o ľuďoch, tolerancii a spolupat-
ričnos  .

Stovky de   na svahu
Najväčšie zastúpenie na sva-

hoch strediska na Táľoch tvoria 
v týchto dňoch, a to najmä po-
čas týždňa, žiaci zo základných a 
stredných škôl. Práve Tále si vy-
brali na absolvovanie lyžiarskeho 
kurzu. Na výcviku sú de   z okresu 
Brezno, ale aj z Banskej Bystrice, 
Veľkého Kr  ša či Lučenca. 

„Je chvályhodné vidieť na sva-
hu toľko mladých. Je to aj vďaka 
štátnej dotácii na lyžiarske kurzy. 
Mnohí rodičia de   na kopec nezo-
berú, takže kurz je pre nich jedi-
ná možnosť, ako sa naučiť lyžovať 
alebo sa zdokonaliť,“ pokračoval 
J. Soták. Následne doplnil, že v 
kurzoch plánujú pokračovať až do 
konca marca a ak sa podarí, tak aj 
prvý aprílový týždeň. Všetko však 
bude záležať od počasia.

„Tohtoročná zima vyzerá za  aľ 
veľmi dobre a sneh drží. Dúfame, 
že v apríli zrealizujeme lyžovačku 

v tričkách. Ideálne by bolo, keby 
v tomto období hráme na ihrisku 
golf a na svahu lyžujeme. Je veľ-
mi príjemné sledovať ľudí ako sa 
stretávajú s palicami a s lyžami.“ 

Domáci prevládajú 
V čase obmedzeného cestova-

nia je logické, že väčšinu návštev-
níkov na Táľoch tvoria Slováci. 
Opro   rokom pred pandémiou cí-
 ť  ež pokles hos   v hoteloch asi 

o polovicu.
„Celkovo je to viac-menej o do-

mácej klientele. Zahraniční hos-
 a tvoria asi 15 percent a chodia 

sem každý rok. Nižší počet rekre-
antov v ubytovacích zariadeniach 
sa snažíme vykrývať o to lepšími 
službami. Pomenili sme stravné 
návyky. Jedlo je zasa o niečo kva-
litnejšie a aj este  cky krajšie. Aj 
týmto spôsobom chceme prilákať 
ďalších hos  ,“ povedal J. Soták. 

Sezónu už tradične po  ahol 
„zlatý týždeň“ na prelome rokov. 
Na Táľoch bolo plno. Hotely a 
apartmány boli obsadené, k čomu 
prispelo aj dokonalé zimné po-
časie. Po sviatkoch už toľko náv-
števníkov nebolo. Tento pokles 
je logický prak  cky vo všetkých 
strediskách, no svoje zohrala aj 
pandémia. 

„V hoteloch máme stále me-
nej ľudí, lebo pla  a obmedzenia. 
Návštevník ide radšej na chatu, 
kde ho nič nelimituje. Snažili sme 
sa na tento trend zareagovať a 
vytvorili sme službu „take-away.“ 
Hos  a si vopred objednajú jedlo, 
ktoré im v reštaurácii pripravíme 
a oni si poň len prídu a zoberú na 

chatu,“ informoval o ďalšej novin-
ke riaditeľ strediska.

Bude lepšie?
Návrat lyžiarov na svah po vla-

ňajšej „ubolenej“ sezóne je sve-
 elkom na konci tunela. Pozi  vne 

predpovede odborníkov o zlepšu-
júcej sa situácii dávajú nádej, že aj 
na Táľoch sa všetko vrá   do nor-
málu. Korona by mohla postupne 
ustúpiť a ľudia začnú opäť cesto-
vať. Hoci sú predpovede opatrné, 
op  mizmus cí  ť aj z vyjadrení ši-
rokej verejnos  . Kým sa ale všet-
ko ustáli, ešte sa musíme obrniť 
dávkou trpezlivos  . Neostáva nám 
nič iné, len vydržať všetky obme-
dzenia a podmienky, ktoré v sú-
časnos   pla  a.

„Klobúk dole pred kolegami, 
ktorí kontrolujú covid pasy. Od-
vádzajú množstvo práce. Lístky 
predávame po preukázaní sa covid 
pasom alebo s potvrdením o tes-
te. Pri okienku vyzývame ľudí na 
odstupy. Vlekári a aj lyžiari majú 
bu  y na tvári. Navyše, všade 
máme množstvo oznamov o po-
vinnos  ach návštevníkov,“ pozna-
menal na margo opatrení J. Soták, 
pričom doplnil, že Tále mali dopo-
siaľ tri kontroly a všetky dopadli 
dobre. 

„Je to náročná situácia, ale mu-
síme sa s ňou popasovať. Naprík-
lad, kolegovia, ktorí pracujú v in-
teriéri, musia mať respirátory celý 
deň. Nie je to jednoduché. Verím, 
že sa všetko čím skôr vrá   do nor-
málu,“ vyslovil želanie. 

Na Táľoch však nebojujú len s 
opatreniami, ale aj s navýšením 

cien elektrickej energie. „Nárast 
je obrovský. Tlačí nás dole, spolu 
s ďalšími nákladmi. Za dva roky je 
zmena cien neuveriteľná. Napriek 
tomu sa snažíme robiť tak, aby 
bolo lyžovanie stále atrak  vne, ale 
zároveň aj ekonomicky výhodné. 
Chceme, aby ľudia cí  li, že sme ro-
dinné stredisko,“ povedal J. Soták. 

Ešte viac by návštevníkov prilá-
kali sprievodné akcie, na aké boli 
v lyžiarskych strediskách zvyknu   
pred pandémiou. Avšak v súčas-
nos   je organizácia takéhoto po-
duja  a veľmi náročná. 

„Sme zameraní predovšetkým 
na lyžovanie. Upravujeme zjaz-
dovky do podoby, aby boli čo 
najkvalitnejšie a ľudia sa na nich 
cí  li komfortne a bezpečne. Sprie-
vodné akcie v súčasnos   z dôvodu 
pandémie neorganizujeme. Mali 
sme v pláne zabíjačku, ale pri 
dnešných obmedzeniach to nemá 
zmysel,“ vysvetlil riaditeľ, pričom 
doplnil, že už teraz sa na Táľoch 
tešia na letnú sezónu. 

„Čoraz viac sa teší obľube cyk-
loturis  ka. V hoteli Stupka máme 
rozšírenú ponuku elektrobicyklov. 
Ľudia tak môžu už v apríli presed-
lať z lyží rovno na bicykel. V okolí 
je množstvo krásnych trás. Horeh-
ronie je nádherné natoľko, že by 
tu človek mal stráviť niekoľko dní,“ 
dodal J. Soták. 
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V minulosti pomáhali, dnes slúžia na preteky.
Krňačky sú symbolom tvrdej práce a odvahy 

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Krňačky, krnohy, krne. Jednotný 
názov pre historické sane, ktoré 
boli v minulos   veľkým pomocní-
kom pri zvážaní dreva alebo sena. 
Dnes by sme už sotva našli nieko-
ho, kto na mohutných saniach 
prepravuje akýkoľvek náklad. 
Napriek tomu úplne nezapadli 
prachom a vo viacerých čas  ach 
Slovenska sa konajú preteky na 
týchto historických unikátoch. 

Krňačky na naše územie doviezli 
drevorubači z Tirolska ešte za čias 
Mateja Korvína. Netradičný do-
pravný prostriedok sa u nás rých-
lo udomácnil a zvlášť Horehronie 
bolo regiónom, kde boli súčasťou 
mnohých gazdovs  ev. Silný chlap 
na nich odviezol aj kubík dreva. 
Pravda, ak bol šikovný, mal zruč-
nosť a pevné nohy. Inak by ho pre-
valcovali a zaborili do hlbokého 
snehu. 

Krňačky slúžili aj v iných kraji-
nách. Napríklad vo Švajčiarsku, 
Nemecku, ale i v Česku  či Poľsku 
tak  ež pomáhali tamojším dre-
vorubačom a sedliakom pri práci. 
Hoci dnes už svoj účel neplnia, 
stále sa tešia priazni, ale v inej po-
dobe – súťažnej. Obľúbené prete-
ky na drevených saniach sú plné 
adrenalínu, zábavy, ale aj emócií. 
V našom regióne ich roky organi-
zujú nadšenci a milovníci krní. 

Počiatok tradície má úsmevný 
nádych. Nie nadarmo sa hovo-
rí, že najlepšie nápady vznikajú v 
krčme. A tak aj tamojší chlapi pri 
pálenke dumali, podpichovali sa 
a každý chcel dokázať, že on vie 
na krňačkách jazdiť najrýchlejšie. 
Našťas  e, chlapská súťaživosť a 
idea sa neutopili v prázdnych piv-
ných rečiach.

„Všetko sa upieklo ešte v roku 
1957 v jednej krčme v dedinke Tu-
recká. Chlapi si zmysleli, že uspo-
riadajú preteky na krňačkách. 
A tak sa aj stalo. Tradícia trvá už 
viac ako šesť desaťročí. Neskôr sa 
nápad rozšíril do mnohých kútov 
nášho regiónu. Spomeniem mestá 
a dedinky ako Ľubietová, Beňuš, 
Kordíky, Valaská, Brezno, Mýto 
pod Ďumbierom, Podlavice, Staré 
Hory, Polomka, Šumiac, Telgárt, 
Heľpa a tak  ež Chopok. Súťažilo 
sa aj v Banskej Š  avnici. Nie všet-
ky poduja  a vydržali, niektoré sa 
už neorganizujú,“ povedal Peter 
Trajteľ, bývalý zamestnanec pod-
brezovských železiarní a jeden zo 
zanietených pretekárov a organi-
zátorov krňačkových pretekov. 

Preteky sú veľkou zábavou
Spus  ť sa dole strmým svahom, 

správne sedieť a ovládať sane nie 

je také jednoduché. Nečudo, že 
pri pretekoch vidíme aj nehody. 
Našťas  e, väčšinou sa pri nich ne-
stávajú vážnejšie úrazy. 

Nejde však len o bezhlavé púš-
ťanie sa dole kopcom s nádychom 
recesie. Viacerí netušia, že krňač-
kové preteky majú svoje pravidlá 
a organizuje sa aj Slovenský pohár 
počas celej sezóny. „Jazdia dvoji-
ce mužov alebo žien, no máme aj 
mix. Na konci sezóny sú vyhod-
notené tri najlepšie dvojice vo 
všetkých kategóriách,“ vysvetľuje 
systém P. Trajteľ, ktorý doplnil, že 
preteky na krňačkách sú športo-
vo-kultúrnym poduja  m.

„Tak to vnímame aj u nás na Ho-
rehroní. Mnohí prídu v krojoch, 
zahráme, zaspievame, stretneme 
sa a pohos  me. Je to zábava.“ Len 

rom či Telgárte jazdíme na lyžiar-
skom svahu, takže nám pomôže 
umelý sneh. Horšie je to na sva-
hoch, kde sme závislí na prírode. 
Príprava každých pretekov trvá 
dlhšie. Nedajú sa zorganizovať zo 
dňa na deň,“ upozornil. 

Staršie ako samotní jazdci
Netradičné preteky majú stále 

dostatok nadšencov. Raritou je, že 
niektoré sane majú aj sto rokov. 
„Sú staršie ako samotní pretekári. 
Tie najstaršie sú dokonca vyrobe-
né bez jediného klinca. Aj dnes sa 
ešte krňačky vyrábajú. V okolí je 
niekoľko chlapov, ktorí doma maj-
strujú, opravujú a vyrábajú  eto 
historické dopravné prostriedky. 
Dnes nie na zvážanie dreva, ale na 
športovanie,“ pokračoval P. Traj-
teľ. 

Zaujímavosťou je  ež fakt, že 
krňačky boli v minulos   robené z 
jedného kusa dreva. Šikovní chla-
pi bez použi  a akéhokoľvek stroja 
ručne rezali, tvarovali a skladali 
jedinečný dopravný prostriedok. 
Musel byť pevný, aby vydržal nie-
koľko zím a veľkú váhu nákladu. 
Fušerská práca v tomto prípade 
nemala miesto, inak by sa mohla 
jazda skončiť pohromou. 

„Využívali celý kmeň stromu, 
ktorý rástol v strmom zraze na 
svahu. Jeho štruktúra bola pozna-
čená silným vetrom a snehom, a 
tak mal potrebné zakrivenie, ide-
álne pre výrobu týchto saní. Vý-
roba bola časovo náročná. Chlapi 
museli najskôr v ťažkom teréne 
nájsť vhodný strom a až potom 

pre doplnenie, dĺžka súťažnej tra-
te je rôzna, no mala by mať aspoň 
jeden kilometer. „Ale na Chopku 
je trasa poriadne dlhá, má niekoľ-
ko kilometrov,“ upozornil dlhoroč-
ný jazdec. 

Podobne ako iné sféry, aj prete-
ky na krňačkách výrazne ovplyv-
nila pandémia. Mnohé z nich sa 
kvôli nariadeniam nemohli usku-
točniť.

„Kalendár pretekov máme uro-
bený, ale nevieme, čo sa nám 
podarí. Radi by sme pretekali aj 
tam, kde sme posledné dva roky 
nemohli. Uvidíme...“ povedal P. 
Trajteľ. Problémom sú aj slabšie 
zimy v posledných rokoch. Väčšina 
tra   je závislá iba od prírodného 
snehu.

„V Polomke, Mýte pod Ďumbie-

drevo obrábať,“ nazrel do minu-
los   P. Trajteľ. Postupne sa už 
sane skladali a vyrábali z viacerých 
kusov. Najčastejšie išlo o buk, ja-
vor, jaseň, ale niektorí využívali aj 
brezu. 

Dedičstvo našich predkov
Krňačky neprinášajú len zábavu, 

ale uchovávajú  ež spomienky na 
našich predkov. Tí vynakladali ob-
rovské množstvo úsilia a energie, 
aby z náročného terénu dopravili 
náklad na určené miesto. Išlo o 
nebezpečnú prácu a pri nešťast-
nej náhode alebo chybe mohlo 
dôjsť k tragédii. Je chvályhodné, 
že aj takýmto spôsobom myslíme 
na dedičstvo a spomíname na ná-
ročnú prácu prarodičov. 

„Záľuba v jazde na krňačkách 
sa dedí z generácie na generáciu. 
Dnes je to už len o pretekoch. Mu-
síme si však uvedomiť, že v minu-
los   neboli symbolom zábavy, ale 
ťažkej práce. Až neskôr sa začalo 
s pretekaním. Súťaže organizova-
li iba nadšenci, postupne sa ich 
zúčastňovali aj takí, ktorí si chceli 
divokú jazdu vyskúšať. Našu zá-
kladňu tvoria ľudia v strednom a 
vyššom veku, no nájdu sa aj mlad-
ší. Je ich však menej, keďže mnohí 
sú rozutekaní po svete,“ dodal na 
záver P. Trajteľ. 

Krňačky majú zaujímavú histó-
riu. Je len na ľuďoch, či milú a po-
pulárnu tradíciu zachovajú aj pre 
budúce generácie. Bola by škoda, 
keby sme sa o jazde na starých sa-
niach dozvedali už len z historic-
kých knižiek. Nadšenci, podobní 
Petrovi Trajteľovi a jeho kamará-
tom urobia všetko pre to, aby sa 
jazda, no predovšetkým spomien-
ka na minulosť zachovala aj pre 
budúce generácie.

Konečne sa dočkajú
aj súťažných pretekov

Hoci posledné sezóny boli veľmi 
náročné a zorganizovať preteky 
bolo prak  cky nemožné, zdá sa, 
že konečne aj milovníkom krňa-
čiek svitá na lepšie časy. Svahy 
ešte stále pokryté snehom ožijú 
rýchlou jazdou, adrenalínom a sú-
ťažným napä  m.

Už 26. februára sa uskutočnia 
odložené preteky v obci Beňuš. 

Na svoje si prídu diváci aj 5. 
marca v neďalekom Hronci, kde 
organizujú poduja  e s názvom 
Krne 22 – sánkovačka na krniach. 
Jazdci sa stretnú v lyžiarskom stre-
disku Hlobišov. 

Registrácia pretekárov prebieha 
v čase od 11. do 12. hodiny, štart 
súťaže je naplánovaný na 13. ho-
dinu.

Všetci milovníci zábavy a histo-
rických saní sú srdečne pozvaní.

Náš žeriavnik Vladimír Petrik si vyrobil vlastné krne
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Milovníkov krňačiek nájdeme aj 
v radoch našich zamestnancov. 
Jedným z nich je Vladimír Petrik 
z Dolnej Lehoty, žeriavnik liaceho 
žeriavu v oceliarni. Pozvali sme 
ho na krátky rozhovor, v ktorom 
nám ochotne povedal viac o svo-
jej záľube.

Čo pre vás znamená jazda na kr-
ňačkách?

- Predovšetkým šport. Počas jaz-
dy zažijete množstvo zážitkov, čas-
to extrémnych. Jazdiť som začal s 
nebohým švagrom. Neskôr som 
spoznal Petra Trajteľa. Všetko sa 

začalo asi pred 28 rokmi. Občas sú 
jazdy trošku riskantné a plné adre-
nalínu. Vždy však objavíme niečo 
nové. Som rád, že pribúdajú obce, 
ktoré organizujú preteky na týchto 
saniach. Jazdím väčšinou rekre-
ačne, no mnohí organizátori vždy 
pripravia nejaké ocenenie alebo 
pohár. Vďaka krňačkám som bol 
v Čechách, vo Švajčiarsku či Ne-
mecku. Za  e roky, čo sa venujem 
jazde na krňačkách, som vymenil 
viacero spolujazdcov.

Jazda na krniach je náročná. Urči-
te ste zažili nejeden pád...

- Samozrejme, veľakrát sme sa 
prevrá  li alebo nabúrali. Dokon-
ca sme aj samotné krne polámali. 

Mne sa, našťas  e, nikdy nič váž-
nejšie nestalo, ale videl som nie-
koľko úrazov, vrátane zlomenín. 
Napríklad na pretekoch v Zbojskej 
alebo v Tureckej. 

Máte vlastné krňačky?
- Kedysi sa mi podarilo zohnať 

krne zo Starých Hôr. Potom som si 
vyrobil vlastné. Musíte nájsť vhod-
né kĺznice a následne poskladať. 
Doma mám hobľovačku, malý cir-
kulár, tak občas majstrujem. 

A čo vaši nasledovníci?
- Teší ma, že jazda na krňačkách 

oslovila nielen mňa, ale aj mojich 
dvoch synov. Obaja jazdia, a tak 
pokračujeme v rodinnej tradícii. Vladimír Petrik (vpredu) a za ním Peter Trajteľ počas pretekov.  Foto: Archív V. Petrik

Jazda na historických krňačkách je plná adrenalínu. Posádka dokáže nabrať poriadnu rýchlosť.                     Foto: J. Miškovič

V minulos   využívali sane predovšetkým na zvážanie sena alebo dreva. Foto: J. Miškovič
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Jedálny lístok 28. 2. – 6. 3. 2022
Pondelok

Polievky: oravská fazuľová, kláštor-
ná, pečivo. 
● Bravčový rezeň s nivou a šampi-
ňónmi, opekané zemiaky, cvikla,
● Kuracie prsia na paprike, cesto-
vina, 
● Guláš z diviny, knedľa,
● Fliačky s kapustou. 

Utorok
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
špenátová so syrovými haluškami, 
pečivo. 
● Pečené morčacie stehno, červe-
ná kapusta, knedľa, 
● Hovädzie mäso námornícke, 
ryža, šalát, 
● Francúzske zemiaky, uhorka, 
● Škoricové osie hniezda, kakao.

Streda
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
hlivová so zeleninou, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka, 
● Podtatranský plnený bravčový 
rezeň, tarhoňa, šalát, 
● Ohnivé kuracie stehno orientál-
ne, zeleninová obloha, 
● Pečené buchty s tvarohovou ná-
plňou, kakao. 

Štvrtok
Polievky: krúpková, zeleninová so 
šunkou, pečivo. 
● Hovädzí guláš debrecínsky, kned-
ľa, 
● Morčacie prsia na ázijský spô-
sob, ryža, šalát, 
● Ryba na vidiecky spôsob, zemia-
ky, šalát,
● Šúľance plnené nutelou, maková 
posýpka.

Piatok
Polievky: šošovicová s kyslou ka-
pustou, francúzska, pečivo. 
● Hovädzia pečienka sviečková, 
cestovina, 
● Pečené kuracie stehno, zemiako-
vá kaša, kompót, 
● Zapekaná brokolica s tofu,
● Palacinky s džemom a čokolá-
dou.

Sobota
Polievka: paradajková, pečivo. 
● Bravčový rezeň sikulský, knedľa,
● Kuracie prsia s broskyňou, ryža, 
šalát. 

Nedeľa
Polievka: pohronská, pečivo. 
● Domáca zabíjačka, zemiaky, ča-
lamáda,
● Bravčové stehno záhradnícke, 
slovenská ryža, uhorka.

Jedálny lístok
7. – 13. 3. 2022

Pondelok
Polievky: prešporská, tekvicová, 
pečivo. 
● Bravčové stehno na smotane, 
knedľa, 
● Hovädzí guláš mexický, ryža, 
cvikla, 
● Kuracie rezančeky, zelená fazuľka 
s baby mrkvou,
● Zemiakovo-bryndzové pirohy so 
slaninou.

Utorok
Polievky: držková, krupicová so ze-
leninou, pečivo. 
● Bravčový rezeň s pečeňou, ze-
miaková kaša, šalát, 
● Kuracie prsia na lesných hríboch, 
tarhoňa, uhorka, 
● Plnená hlávková kapusta, kned-
ľa, 
● Hanácke koláče, kakao.

Streda
Polievky: slovenská hubová, frank-
furtská, pečivo. 
● Goralská pochúťka, knedľa, 
● Morčacie prsia plnené nivou, 
ryža, šalát, 
● Sekaný rezeň z bôčika, zemiako-
vý šalát cibuľový,
● Bageta tuniaková. 

Štvrtok
Polievky: gulášová, mrkvová s pó-
rom, pečivo. 
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina, 
● Bravčová krkovička zbojnícka, 
opekané zemiaky, šalát,
● Furmanské halušky,
● Buchty na pare s lekvárom, ore-
chová posýpka, kakao. 

Piatok
Polievky: kačacia s cestovinou, hŕs-
tková, pečivo. 
● Bravčový rezeň telgártsky, ryža, 
šalát, 
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa,
● Vyprážaný karfi ol, zemiaky, tatár-
ska omáčka, 
● Cesnakové osie hniezda. 

Sobota
Polievka: terchovská, pečivo. 
● Hydinové ražniči, zemiaky, uhor-
ka, 
● Bravčový rezeň prírodný, sloven-
ská ryža, cvikla.

Nedeľa
Polievka: roľnícka, pečivo. 
● Kuracie prsia orientálne, ryža, 
šalát, 
● Bravčové stehno hutnícke, kned-
ľa.

Stál na okraji záujmu, vzkriesili 
ho Železiarne Podbrezová

Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

Hrady patria k mimoriadne at-
rak  vnym stavebným a umelecko-
historickým fenoménom našich 
dejín. Slovensko sa, vzhľadom 
na svoju rozlohu, zaraďuje medzi 
krajiny s najväčším zastúpením za-
chovaných hradných architektúr v 
Európe. Nepokojné a neustálymi 
vojnovými konfl iktmi prepletené 
obdobie 16. a 17. storočia spô-
sobilo, že drvivá väčšina z nich sa 
zachovala v neúplnom, často len v 
torzovitom stave. Hrad Ľupča patrí 
k málo hradom, ktoré šťastným ria-
dením osudu unikli nepriazni okol-
nos   a nestali sa zrúcaninou tak, 
ako prevažná väčšina hradných ar-
chitektúr na Slovensku. 

Aj po rozsiahlom poškodení hra-
du zemetrasením v roku 1443 sa 
zachovala jeho architektonická 
podstata a následná oprava nadvä-
zovala na to, čo sa z neho zacho-
valo. V nasledujúcich slohových 
obdobiach sa budovanie hradu 
ďalej kon  nuálne vyvíjalo. Hrad sa 
upravoval a menil podľa potrieb 
a dôležitos   jeho vlastníkov. Keď-
že sa na konci pro  habsburských 
stavovských povstaní nachádzal v 
správe štátu, zastúpenom bansko-
bystrickou banskou komorou, bol 
uchránený od cieleného zničenia. 
Dokonca našiel svoje využi  e aj 
v období po zrušení poddanstva, 
kedy, vďaka inicia  ve Egida Lehot-
ského, poslanca za mesto Brezno, 
bol v jeho útrobách zriadený siro-
 nec pre osirelé de   erárnych ro-

botníkov. Panovník vyhovel prosbe 
vládnych predstaviteľov, aby tento 
ústav pri príležitos   blížiacej sa 
svadby jeho dcéry – arcikňažnej 
Gizely Habsburskej – niesol v názve 
Gizeline meno. 

Slúžil aj ako väzenie
Ani rozpad Rakúsko-Uhorska ne-

zmenil využi  e priestorov hradu 
na výchovu sociálne hendikepo-
vanej mládeže. Po vzniku Česko-
slovenskej republiky prešiel hrad 
do vlastníctva štátu a zmenil sa iba 
názov inš  túcie na Československý 
štátny siro  nec. Po vypuknu   Slo-
venského národného povstania bol 
už v septembri 1944 vyprázdnený 
a takmer symbolicky, po takmer 
sto rokoch, sa opäť stal väzením, 
tentokrát vo forme internačného 
tábora, v ktorom bolo väznených 
500 až 800 internovaných. Po ob-
sadení Slovenskej Ľupče nemec-
kým vojskom, v októbri 1944, sa 
ústav na hrad nakrátko vrá  l, aby 
bol následne vysťahovaný a z hra-
du sa stal po oslobodení pracovný 
tábor pre zajatých nemeckých vo-
jakov. Polepšovňa sa ešte dvakrát 
nakrátko vrá  la na hrad, aby ju 
od roku 1950 defi ni  vne nahra-
dili učni Švermových železiarní z 
Podbrezovej. Ich Stredisko pracu-
júceho dorastu a Domov učňov-
skej mládeže využívali priestory 
po predchodcoch, predovšetkým 
dielne. No už od roku 1954 sa  eto 
učňovské zariadenia premiestnili 

do Podbrezovej a z hradu sa stal 
sklad veľkoobchodu. Tieto krátko-
dobé užívania areálu sa neodrazili 
na jeho stavebnej podstate, snáď 
s výnimkou akéhosi výťahu vybu-
dovaného veľkoobchodom pri bar-
bakane (bašta, ktorá chránila vstup 
do hradu s padacím mostom).

Je zarážajúce, že napriek pomer-
ne dobrému stavu a viditeľným 
kvalitám historickej architektúry 
zostal hrad Ľupča v druhej polovici 
20. storočia, až na malé výnimky, 
mimo záujmu pamiatkovej starost-
livos  . Svoju úlohu pritom zohrali 
asi ideologické dôvody funkčného 
využívania hradu, ktoré ovplyvňo-
vali rozhodovanie o jeho pamiatko-
vej obnove. 

Necitlivé zásahy
Dras  cká, k pamiatke necitlivá 

generálna oprava hradu Ľupča sa 
začala realizovať už v roku 1957 
kvôli potrebe umiestnenia vyše 
dvesto rehoľných ses  er v are-
áli hradu. Napriek tomu, že všet-
ky práce boli organizované pod 
hlavičkou Pamiatkostavu Žilina. 
Najväčším zásahom bolo budo-
vanie veľkokapacitných toaliet a 
kúpeľní pre mníšky, ktorým padla 
za obeť, napríklad, vstupná hala 
neogo  ckého schodiska i mimo-
riadne cenná renesančná výmaľ-
ba na druhom podlaží donjonu 
(najstaršia zachovaná časť hradu). 
Pôvodný pôdorys podlaží bol narú-
šaný novými deliacimi priečkami, 
pôvodné omietky boli prekrývané 
olejovými nátermi a podlahy zalie-
vané betónom. Navyše, z pohľadu 
potreby hlbšieho skúmania a po-
znania objektu zostal hrad Ľupča 
stále posledným reštaurátorským 
výskumom takmer nedotknutým 
zachovaným hradným komplexom 

na Slovensku.
Po spoločensko-poli  ckých zme-

nách v roku 1989 získal hradný 
areál Krajský ústav pamiatkovej 
starostlivos   v Banskej Bystrici po 
tom, ako ho už skôr opus  li všetky 
rehoľníčky, ktoré sa presťahovali 
do nového zariadenia. Ústav pre-
najal priestory hradu Biskupskému 
úradu v Banskej Bystrici, ktorý tu 
zriadil diecézny kňazský seminár. 
Ten tu pôsobil krátko, no zabez-
pečil areálu zodpovedajúcu údrž-
bu a primerané využi  e. Po jeho 
odchode do Badína v roku 1993 
ostal hrad v rukách pamiatkovej 
inš  túcie, ktorá sa postarala o naj-
nutnejšie práce, akými boli sta  c-
ké zabezpečenie oporného piliera 
západnej fasády horného hradu, 
obnova vodovodu či pokry  e men-
ších strešných plôch medeným ple-
chom. Väčšina prác však mala len 
provizórny charakter a nastávala 
postupná pamiatková degradácia 
celého hradného komplexu v Slo-
venskej Ľupči. 

Ľupčiansky hrad bol naďalej v 
majetku Pamiatkového ústavu Bra-
 slava, stredisko Banská Bystrica 

a viacerí zahraniční záujemcovia 
mali v pláne hrad odkúpiť. Väč-
šina z nich sa zaujímala o to, ako 
vyťažiť z neho čo najviac peňazí, 
ale nepočítali s rozsiahlymi inves  -
ciami, ktoré si vyžadovala obnova 
a následná prevádzka zariadenia. 
Napokon všetci od svojich zámerov 
upus  li.  Ukázalo sa, že ani obec 
by nebola schopná fi nancovať roz-
siahle opravy a prevádzku hradu. 
Hoci myšlienka vlastniť hrad bola 
pre viacerých atrak  vna, len málo-
kto si uvedomoval potrebu mohut-
ných a dlhodobých inves  cií.

Našťas  e, v roku 2002 došlo k 
dôležitej a najvýznamnejšej zmene 
vo vlastníctve Ľupčianskeho hradu 
v jeho novodobých dejinách, keď 
sa jeho novým majiteľom stala ak-
ciová spoločnosť Železiarne Pod-
brezová, ktorá hrad kúpila od štá-
tu, čím sa začala nová etapa v jeho 
obnove a využi  .

Areál hradu počas adaptačných prác v októbri 1959. Foto: Kosák

Dvadsiate výročie systematickej obnovy hradu Ľupča

Stojí sám nad údolím Hrona medzi Banskou Bystricou a Breznom už 
750 rokov. Jeden z auten  cky najzachovalejších a typologicky naj-
zaujímavejších slovenských hradov – hrad Ľupča. Jeho areál využívali 
uhorskí panovníci na pobyty počas poľovačiek, ale aj na spravovanie 
krajiny. Vývoj hradu dokumentuje prístupy renesančných vlastníkov, 
kráľovského eráru i štátu k využívaniu hradných stavieb od jeho pr-
vopočiatkov až po koniec 20. storočia. V roku 2002 sa jeho majiteľom 
stala akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová a začalo sa so syste-
ma  ckou obnovou hradu. Komplex hodnôt sa dnes ešte viac rozrastá, 
k čomu dopomáha aj inštalácia rôznorodých kultúrnych a výtvarných 
celkov, sprístupnených pre širokú verejnosť. Doteraz zrealizované ak-
 vity a obnova pamiatky prinavracajú hradu zašlú slávu a radia ho 

medzi klenoty Pohronia. 

V ďalších číslach novín Podbre-
zovan vám prinesieme seriál,  v 
ktorom odhalíme etapy dvad-
saťročnej systema  ckej obnovy 
hradu Ľupča. 
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Spomienky

„Sú chvíle, keď  cho bolí, keď odídu 
 , s ktorými sme šťastní boli.“

Dňa 28. januára uplynulo päť rokov, 
čo nás navždy opus  l milovaný otec 

Jozef MARCINKO z Podbrezovej.
Predtým uplynul jeden rok, čo nás 
navždy opus  la milovaná mamka

Helena MARCINKOVÁ 
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú de  , 
vnučky a pravnúčatá

...
„Vonku za oknom sneží, čas neúpros-
ne beží... A ty tu chýbaš zas a znova, 
už nepočuť tvoje vľúdne slová, tvoj 
smiech, odišiel si jedného rána a 
nám ostala v srdci rana.“

Dňa 16. februára sme si pripomenuli nedožité 90. na-
rodeniny nášho drahého otca a starého otca

Richarda LEITNERA z Hronca.
S láskou spomína dcéra Zuzka 

s deťmi Richardom a Erikou
...

Dňa 26. februára si pripomenieme 
ôsme výročie odvtedy, ako nás navž-
dy opus  l náš drahý manžel, otec a 
starý otec, kolega a bývalý riaditeľ ŽP 
Informa  ka

Ing. Jozef URBAN z Predajnej.
S láskou a úctou všetci na neho spomíname

...
„Tak le   ten čas, čo s  chol tvoj hlas. 
Len spomienky zostávajú v nás.“
Dňa 27. februára uplynie desať rokov 
odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili 
s milovaným synom, manželom, ot-
com a bratom

Jaroslavom ŤAŽKÝM z Michalovej.
S láskou a úctou spomíname
...

„Čas plynie ako  chej vody prúd, kto 
ťa mal rád, nemôže zabudnúť. Tak, 
ako voda svojím tokom plynie, krás-
na spomienka na teba nikdy nepomi-
nie.“
Dňa 28. februára si pripomenieme 

prvé smutné výročie, čo nás opus  l náš drahý syn, 
otec, starý otec a brat.

Peter BICIAN z Podbrezovej – Š  avničky.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím  chú spo-
mienku. 

Smú  aca rodina
...

„V neznámy svet odišiel si spať, za-
plakal každý, kto mal ťa rád. Odišiel 
si od nás, my ostali sme v žiali, no 
vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa 
milovali.“
Dňa 28. februára si pripomenieme 

sedemnáste výročie odvtedy, čo nás navždy opus  l 
náš drahý manžel, otec, dedo, brat a spolupracovník

Dušan SCHVARZBACHER z Brezna.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami  chú 
spomienku.

Spomíname s láskou a úctou
...

Dňa 1. marca pred desia  mi rokmi 
od nás v  chom spánku navždy od-
išla naša mama a babina

Elena SCHNEIDGENOVÁ 
z Podbrezovej.

Spomienky sú stále v nás.
De   s rodinami

...
„Sú ľudia, ktorí pre nás v živote zna-
menajú viac ako ostatní. O to ťažšie 
je naučiť sa žiť bez nich.“
Dňa 4. marca uplynie už rok odvte-
dy, ako nás navždy opus  l milovaný 
manžel a otec

Ivan BATIS z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu  chú spomienku.

S veľkou láskou, ale i bolesťou a smútkom v 
srdci spomína manželka Beáta, synovia Má-

rio, Andrej s manželkou a celá rodina V tajničke sa ukrýva citát, ktorého autorom je indický mys  k Osho.

Opäť sme si pre vás pripravili súťažnú krížovku. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, pošlite zne-
nie tajničky do redakcie Podbrezovana poštou alebo e-mailom, najneskôr do 7. marca. Na 
jedného z vás čaká kniha o hrade Ľupča. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom vydaní 
Podbrezovana.

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

Súťažte o knihu o hrade Ľupča

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 3, kde sa 
ukrývalo dokončenie citátu od Napoleona Hilla: „Ak 
nemôžete robiť...“ Tajnička: „veľké veci, robte malé 
veci veľkým spôsobom.“ Z úspešných riešiteľov sme 

vyžrebovali Jozefa Dubaja z prevádzkarne energe  ka. Cenu, ktorú do súťaže venovalo ly-
žiarske stredisko Tále (a je ňou celodenný skipas na lyžovačku) si výherca môže prevziať v 
redakcii, v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.

Autor:    
PK

sútok (zried.) T6 olejnatá plodina včelí produkt
starší model 

Citroenu
povedal určitá korálový ostrov

žiadny, nulový 
(angl.)

žrď na voze dôverovala T1 traja hudobníci

Slovenská 
národná rada

patriaci 
Marianovi

registrovaná 
tona

čaj po nemecky T5   
znížený tón A

argón (chem.)  
Spojené štáty

nepotrebné veci
letecké palivo  

citoslovce 
povzdychu

Slovania      
skutky

druh pevného 
paliva

montovaný 
dom          

slov. hud. 
skupina

čistotne       
žltý nekovový 

prvok

EČV Krupiny   
sonografia

ozvena        
EČV Pezinka T4 moc, energia   

Valerián (dom.) T2 koniec modlitby

predložka
MPZ Poľska    

kráčam
zosuv snehu   

mäkká stupnica
osobné zámeno 

mesiac

oslovujem v 
tretej osobe

pohrebné 
hostiny      
zavolaj

konzumujem   
ruský vládca

ponad
uzlík na tkanine 

druh ľahkého 
člnu

popevok       
český spevák

prišiel (angl.)   
keď (čes.)

mastná 
tekutina

značka        
vlň hladinu 

vody

cirkevný zákon  
vydá (čes.)

Pomôcky: 
ETOL, CAME

namoč      
ruský súhlas

Základná 
organizácia    

niób (chem.)

dostaň do 
družstva, do 
spoločnosti     

on po nemecky

rieka v Rusku

EČV Dunajskej 
Stredy T3 súhlas

nech (čes.)
rozhodcovské 

konanie

zvuková zhoda 
slov na konci 

veršov

Inzeráty
- Ponúkame ubytovanie v areáli 
termálneho kúpaliska Vadaš Štú-
rovo. 0949 164 610

***
- Predám dom v Podbrezovej na 
Bendičke. 0949 749 274

Ponuka práce
Pre posilnenie pracovného kolek  vu hľadá ŽP Gastroservis, s.r.o. 
predavačku do kan  ny. Požadovaná je predovšetkým znalosť práce s 
eKasou, samostatnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie, plat-
ný zdravotný preukaz (výhodou). 

Benefi ty a ďalšie výhody:
- práca v príjemnom prostredí a kolek  ve,
- zázemie stabilnej spoločnos   a stálej práce,
- možnosť kariérneho rastu.

Odmeňovanie: podľa platných tarifných tried 646 eur/mesiac, di-
ferenciačný príplatok, 20 percent prémie, odmeny podľa hospo-
dárskeho výsledku spoločnos   a ostatné príplatky podľa Zákonníka 
práce.

Informácie pre uchádzačov: vopred ďakujeme uchádzačom za pre-
javený záujem. Kontaktovať budeme tých, ktorí boli na základe za-
slaných žiados   vybraní do užšieho výberu. Výhodou je, ak uchádzač 
býva v blízkom okolí.

Spomienky
„Rozlúčiť sa neznamená zabudnúť.“
Dňa 6. marca uplynú tri roky, čo sme 
sa naposledy rozlúčili s drahou ses-
trou, tetou, sesternicou, kolegyňou 
a susedou

Sonkou ZRUBECOVOU 
z Podbrezovej.

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

Smú  aca rodina
...

Dňa 11. marca si pripomenieme de-
siate výročie, ako nás navždy opus  l 

Vladimír FRAŇO z Podbrezovej. 
S láskou a úctou 

spomína cela rodina

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, známym, susedom, bývalým 
spolupracovníkom a ostatným, kto-
rí sa prišli rozlúčiť s naším drahým 
manželom, otcom, starým otcom a 
bratom

Levom KOSCOM z Podbrezovej.
Ďakujeme za prejavy sústras   a kve  nové dary, kto-
rými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smú  aca rodina

Po fašiangoch prichádza obdobie pôstu, ktoré vyvrcholí Veľkou nocou. Začína Popolcovou stredou, tento rok 2. marca.

Prečo má február najnižší počet dní?
Február je podľa gregoriánskeho kalendára druhým mesiacom v roku. 
Má 28 dní, v priestupnom roku 29. V rímskom kalendári bol február 
zaradený až neskôr spolu s januárom do pôvodne desaťmesačného 
rímskeho kalendára. V tento mesiac sa konali rôzne očistné slávnos   
od rôznych chorôb (z la  nského slova februa – horúčka) a nešťas   
(končila sa zima), preto mu pridelili najmenší počet dní. Bol zarade-
ný pred marec, ktorý bol pôvodne prvým rímskym mesiacom. Preto 
má tento mesiac premenlivý počet dní a práve k nemu sa pridával v 
prestupnom roku jeden deň (od Caesarovej reformy v roku 44 pred 
Kristom). Pri prechode z juliánskeho na gregoriánsky kalendár sa ten-
to zavedený postup nemenil. Variant pôvodne rímskeho (respek  ve 
la  nského) názvu Februarius obsahuje väčšina európskych jazykov. 
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Zabezpečili sme si účasť v semifi nále Ligy majstrov
Ing. Pavol Kühnel
manažér Kolkárskeho oddielu ŠK ŽP

Dňa 19. februára sme na predmes-
  Záhrebu, v Zaprešiči, nastúpili 

na odvetný zápas štvrťfi nále Ligy 
majstrov. Kolkári KK Zaprešić ve-
deli, že ich čaká sizyfovská práca. 
Naši hráči si v prvom zápase doma 
vypracovali výbornú pozíciu vyso-
kým víťazstvom 7:1. V Chorvátsku 
nám tak stačilo získať jeden bod a 
viac ako sedem setov. Ich domáca 
kolkáreň je však veľkým tromfom 
a súperi si tam nechodia pre víťaz-
stvá.

Zápas sa začal z našej strany tak-
 cky pozmenenou zostavou, súper 

využil aj technické striedanie. Nič 
platné. Erik Kuna už v prvej troji-
ci získal bod a spolu s Pašiakom a 
Nemčekom mali 5,5 setov. Druhá 
trojica tak potrebovala získať len 
dva sety na postup. Bína a Vadovič 
vyhrali už prvé dráhy, a tak bolo 
rozhodnuté. Spolu s Veselým na-
koniec získali ďalšie dva body a 5,5 

Tréner Roman Skuhravý: 
Každý zápas bude náročný

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Roman Skuhravý.               Foto: M. Gončár

setov.
Chorvá   nakoniec vyhrali 5:3, 

ale len 11 kolov nás delilo od náš-
ho víťazstva 5:3, ba mohlo byť aj 
6:2, keď Pašiak mohol vybodovať 
svojho súpera (chýbalo päť kolov). 
Naším najlepším hráčom bol Bys-
trík Vadovič (689), ktorý paradox-
ne porazil súperovho najlepšieho 
hráča Luku Bolanču (671).

KK Zaprešič – ŠK ŽP 5:3 
(3808:3797), sety 13:11.

ŠK Železiarne Podbrezová: Ne-
mček 605, Pašiak 597, Kuna 665, 
Vadovič 689, Bína 654 a Veselý 587. 

Napriek prehre sme postúpili do 
Final Four. Semifi nále a zápasy o 
medialy sa odohrajú 2. a 3. apríla 
v maďarskej Pápe. Naším semifi -
nálovým súperom je bavorský klub 
SKK Chambtalkegler Raindorf. Dru-
hú semifi nálovú dvojicu tvorí ne-
mecký SKV Rot-Weis Zerbst 1999 
a taliansky KK Neumarkt - Imperial 
Life. Naši kolkári odohrajú začiatkom apríla dôležité zápasy v Lige majstrov.            Foto: autor

Po týždňoch prípravy odštartuje  
odvetná časť druhej futbalovej 
ligy. FK Železiarne Podbrezová do 
nej vstúpi z pozície lídra tabuľky. 
O zimnej prestávke, nálade v  me 
a aj o cieľoch nám porozprával 
Roman Skuhravý, tréner FK Žele-
ziarne Podbrezová. 

Ako hodno  te prípravu, pre vás 
prvú zimnú v Podbrezovej?

- Príprava bola neštandardná. 
Museli sme veľakrát meniť plán. 
Napriek problémom a rôznym 
dôvodom, či už s covidom alebo 
vloženými zápasmi, sme sa snažili 
robiť veci čo najlepšie tak, aby sme 
všetky naplánované úlohy splnili v 
čo najväčšej miere. Bez výhovo-
riek môžem povedať, že sme pri-
pravení. 

Tešia sa už hráči na ostré ligové 
zápasy? 

- Myslím, že každý jeden. Chce-
me presadzovať veci, ktoré nám na 
jeseň začali fungovať. 
Posunuli sme sa aj po 
kondičnej stránke. V 
našom  me prevlá-
da radosť, že ideme 
opäť súťažiť a máme 
o čo hrať. Preto robí-
me šport. 

Prioritou vedenia 
počas zimy bolo udr-
žanie si kľúčových 
hráčov, čo sa aj podarilo. Takže 
asi aj v tomto smere prevláda 
spokojnosť, je tak?

- Jednoznačne. Keď máte káder 
pohromade minimálne jeden rok, 
môžete všetko robiť stabilnejšie. 
Stále kráčame cestou, ktorú sme 
si v lete stanovili. Chceli sme do-
plniť mužstvo o hráča, ktorý nám 
typologicky chýbal. Podarilo sa 
nám do  ahnuť Mareka Kuzmu. 
Zabudnúť nemôžem ani na mla-
dých hráčov, ktorí však musia hrať 
aj svoje súťaže. Berieme si ich do 
tréningového procesu. Verím, že 
ich čas príde už počas jarnej čas  . 
To je obrovské pozi  vum. Vedeniu 
sme vďační, že dokázalo mužstvo 

udržať pokope. V tejto fáze súťaže 
je to veľmi dôležité. 

Spomenuli ste Mareka Kuzmu, 
ktorý k nám prišiel v zime z Dub-
nice. Ako zapadol do  mu?

- Marek na mňa urobil obrov-
ský dojem po športovej i ľudskej 
stránke. Kondične je na tom skve-
lo. Prípravu odmakal ako mladý 

chlapec. Keby som ne-
vedel, koľko má rokov, 
ne  poval by som mu 
taký vek. Verím, že do 
 mu prinesie, čo nám 

trošku chýbalo, a to 
využívanie šancí, kto-
ré sme si vypracovali. 
Marek je ostrieľaný 
hráč a sám budí veľký 
rešpekt. Bude viazať 
súperovu obranu. Veľ-

mi sme ho chceli do  mu a som 
rád, že s takýmto hráčom môžem 
pracovať. 

V príprave ste odohrali výborné 
duely so Žilinou, ale aj s ďalšími 
 mami. Je to pre vás povzbude-

nie?
- Jednoznačne môžem pove-

dať, že podbrezovské mužstvo 
má parametre na najvyššiu sú-
ťaž. Zápasy, ako  e pro   Žiline, 
nás posúvajú všetkých vpred. Či 
už hráčov, trénerov, vedenie, ale 
aj náš systém. Trošku ma mrzí, že 
sme sa nemohli konfrontovať so 
Zlatými Moravcami či Slovanom. 
Na druhej strane, ostatné duely 

nám ukázali množstvo pozi  vnych 
vecí. Uvedomili sme si, že sme 
mali trošku problém adaptovať sa 
na tempo vyššej súťaže. Ale to sa 
natrénovať nedá. Hráči si to musia 
prežiť, zvyknúť si a na to potrebu-
jete určitý počet zápasov. Duely so 
Žilinou alebo Brnom nám odhalili 
množstvo vecí – napríklad aj sys-
tém hry bez lopty.

Hneď na úvod vás čaká Banská 
Bystrica, hlavný konkurent v boji 
o prvenstvo. Môže byť výhodou, 
že zápas jesene a možno i celej 
sezóny hráte hneď po zimnej pre-
stávke?

- Ak sa bavíme o systéme, mu-
síme spomenúť aj mentálne veci. 
Všetko, čo je najdôležitejšie alebo 
kľúčové, na každého pôsobí inak. 
Na zápas sa nesmierne tešíme. 
Dukla má výborné mužstvo, ktoré 
sa cez zimu posilnilo o skúsených 
hráčov. Ale my máme trinásť zá-
pasov a v každom sa rozdeľuje 
rovnaký počet bodov. Vôbec si 
nemyslím, že je to len o stretnu   
s Banskou Bystricou. Každý duel 
bude náročný. Záležať bude, ako 
sa na ne pripravíme. Podstatné je, 
že nastúpime do každého s abso-
lútnym rešpektom voči súperovi. 
Tým, že hráme prvý duel s Duklou, 
je lákavé pre všetkých – pre hrá-
čov, vedenie a aj fanúšikov. Verí-
me, že súboj bude mať perfektné 
parametre. 

Čo očakávate od tohto ťažkého 
stretnu  a?

- Bol by som rád, keby sme si 
udržali chladnú hlavu. Snažili sme 
sa dobre pripraviť. Uvedomovali 
sme si, že po dlhej dobe budeme 
hrať na prírodnej tráve. Musíme 
tomu prispôsobiť aj niektoré tak-
 cké prvky. Rozhodujúce bude, v 

akom rozpoložení hráči nastúpia. 
Vopred hovorím, že nebudem 
sklamaný z výsledku. Ale všetci 
môžeme byť sklamaní z toho, že 
sme nerobili veci, na ktorých den-
ne pracujeme. Vieme, že nás čaká 
emočne vypätý zápas a hráči sa 
naň budú maximálne koncentro-
vať. Veľmi sa ale tešíme a zároveň 
veríme, že príde čo najviac fanúši-
kov.

V závere jasná výhra
Futbalis   FK Železiarne Podbre-
zová odohrali pred jarnou časťou 
druhej futbalovej ligy ďalšie dve 
prípravné stretnu  a. Najskôr na 
sústredení v Uherskom Brode 
podľahli Brnu, aby v generálke na 
ligu porazili hladko Rakytovce. 

FC Zbrojovka Brno – FK Železiar-
ne Podbrezová 2:0 (1:0)
Góly: 5. Bartoš (vl.), 87. Štepanov-
ský (pen.).
Brno: Berkovec – Hrabina, Hlavi-
ca, Šural, Moravec, Hladík, Blecha, 
Texl, Ševčík, Přichystal, Fousek. 
Striedali: Šiman, Nečas, Čermák.
Podbrezová: Ludha (46. Rehák) – 
Bartoš, Bakaľa, Oravec – Kováčik 
(46. Kukoľ), Paraj, Grendel (46. 
Špyrka), Ďatko (46. Grešák) – Gal-
čík (46. Barbora), Kuzma, Pavúk 
(46. Issa). 

Zbrojovka na našich vyletela a už 
v úvode sa ujala vedenia. Brno 
malo viac z hry aj v ďalšom prie-
behu. Naši brankári mali plné 
ruky práce, kým nám sa nedarilo 
vypracovať si gólovú šancu. V zá-
vere potvrdil výhru Štepanovský z 
penalty.

Roman Skuhravý: „Zaslúžená pre-
hra so súperom, ktorý nás predčil 
ako herne, tak kondične. Krásne 
sme si ukázali, že bez pracovitos  , 
presnos   a zauja  a je ťažké hrať 
s kýmkoľvek. Vieme hrať lepšie. 
Bohužiaľ, niektoré výkony dnes 
nenadviazali na predošlé. Veľmi 
ma však po dlhej pauze potešili 

výkony Bartoša a Kukoľa.“

FK Železiarne Podbrezová – FK 
Rakytovce 5:0 (3:0)
Góly: 3., 41. Kuzma, 38. Špyrka 
(pen.), 69. Breznanik, 79. Issa.
Podbrezová: Ludha – Bartoš, Ba-
kaľa, Oravec – Kukoľ (46. Barbo-
ra), Špyrka, Paraj, Ďatko – Galčík 
(46. Issa), Kuzma (46. Breznanik), 
Pavúk (46. Grešák).
Rakytovce: Krejčí – Griglak, Mar-
čuk, Konder, Vavák, Bobrovský, 
Gaško, Vavro, Kohút, Starší, Sojka. 
Striedali: Majling, Jovančevič, Pol-
lák, Steiniger, Höger.

Generálka na ligu nám vyšla nad 
očakávania, keď bolo rozhodnuté 
už po prvom polčase. 

Roman Skuhravý: „Sme radi za 
tento zápas a že sa nikto nezranil. 
Mrzia ma však štyri  sícpercent-
né šance, ktoré sme nepremenili, 
pretože to boli situácie, na ktoré 
sa pripravujeme vzhľadom k sú-
perom, ktorí nás čakajú. V tých 
momentoch sme sa nezachovali 
zodpovedne. Na druhú stranu, 
odpracovali sme celých 90 minút. 
Súpera sme nepus  li do žiadnej 
príležitos  , ale stále sú tam malé 
okienka, ktoré musíme doladiť.“

Program 18. kola: FK Železiarne 
Podbrezová - MFK Dukla Banská 
Bystrica (piatok, 25. február o 
18.00 v Zelpo Aréne). 

Program 19. kola: MFK Skalica - 
FK Železiarne Podbrezová (sobota, 
5. marca o 17.00).

Budú sa takto tešiť hráči Podbrezovej aj na konci sezóny?                    Foto: I. Kardhordová

Z podkladov FK ŽP spracoval M. Gončár


