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Editoriál
Slnko je na oblohe čoraz vyššie a dáva o sebe vedieť viac a viac. Hoci okolité vrchy sú stále pokryté bielou pokrývkou, kalendár i počasie avizujú príchod 
jari. Stromy začínajú pučať, podbele a snežienky vykukujú zo suchej trávy. Príroda sa postupne prebúdza a hrejivé lúče nám vlievajú viac op  mizmu a 
úsmevu na tvár. Hoci sa nám zima ešte pripomína miernymi nočnými mrázikmi, jej vláda bude čoskoro minulosťou. Nekončí sa ale zimná sezóna na Tá-
ľoch, kde sú stále výborné podmienky na lyžovanie. Návštevníkov poteší jedinečná zľava na skipas, o ktorej píšeme v aktuálnom vydaní našich novín. S 
príchodom jari je spojená aj zmena času. Už tento víkend si posunieme ručičky na hodinkách dopredu. Cieľom striedania času je najmä úspora elektrickej 
energie, ale i efek  vnejšie využi  e denného svetla. Ako prvý to už v 18. storočí spomenul Benjamin Franklin. U nás sa naďalej mení čas dvakrát do roka. 
Dlhšie dni znamenajú viac možnos   na rôzne vonkajšie ak  vity. Niekto vybehne do záhrady, ďalší upratujú okolie a mnohí sa začnú viac hýbať. Pohyb na 
čerstvom vzduchu a dávka vitamínu D zo slnka majú na náš organizmus blahodarné účinky. Vychutnajme si naplno prvé teplé dni v prírode alebo v záh-
rade, na bicykli či korčuliach. Každá pohybová ak  vita je veľkým plusom. Telo sa nám odmení lepším zdravím, dobrou náladou a pozi  vnejším myslením, 
ktoré je v súčasnos   veľmi dôležité.                  Milan Gončár

Upratovanie preberá 
spoločnosť Slovclean

Dňa 1. októbra 2021 vznik-
lo v Železiarňach Podbrezová 
nové oddelenie hospodárskej 
správy, ktoré je organizačne 
zaradené pod odbor technic-
kého a inves  čného rozvoja. 
Jeho úlohou je správa a údržba 
všetkých budov patriacich pod 
ŽP a.s., zabezpečenie rôznych 
druhov opráv, sumarizácia 
revíznych správ s prípadným 
odstraňovaním nedostatkov 
zistených počas revízií a ďalšie. 

čítajte na strane 2

Železiarne Podbrezová
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Zamestnanci našej spoločnos   sa obávať nemusia. Zákaziek je dostatok a výroba funguje naplno.                                             Foto: A. Nociarová

Vladimír Soták, ml.: Napriek zložitej
situácii na trhu nie je výroba ohrozená

Svet sa ešte nedokázal spamätať 
z pandémie koronavírusu a už čelí 
ďalšej skúške. Vojnový konfl ikt na 
Ukrajine je témou číslo jeden už 
celý mesiac. Nepokoje za našou 
východnou hranicou vplývajú na 
fungovanie mnohých oblas  , pri-
čom nejasná budúcnosť vyvoláva 
množstvo otáznikov. Dnes nevie 
nikto s istotou povedať, čo bude v 
najbližšom období. 

Vojna ovplyvňuje aj fungovanie 
Železiarní Podbrezová. Vedenie 
musí reagovať na neustále sa me-
niacu situáciu, sledovať vývoj na 
trhu a prognózy na najbližšie dni a 
týždne. 

„V čase, keď sme očakávali, že 
dôjde k oživeniu trhu a nárastu vý-
roby, čo sa už aj začalo, nás dianie 
na Ukrajine poriadne zaskočilo. A 
nielen nás, ale i konkurenciu a všet-
ky priemyselné odvetvia,“ priznal 
Ing. Vladimír Soták, ml., obchodný 
riaditeľ akciovej spoločnos   Žele-
ziarne Podbrezová. 

Dôvod na paniku ale nevidí. Ve-
denie najväčšieho zamestnávateľa 
na Horehroní bolo dobre priprave-
né, hoci vojenský konfl ikt neoča-
kávalo. „Dlhodobo zabezpečujeme 
vstupné materiály v dostatočnom 
preds  hu a objeme. To isté pla   aj 
o energiách. Preto sme momentál-
ne v situácii, keď stále dokážeme 
vyrábať na sto percent. Naše výrob-
né kapacity sú naplnené a produk-
cia ocele nie je nijakým spôsobom 
ohrozená ani obmedzená,“ pokra-
čoval. 

Stabilní odberatelia
Obchodovanie ale komplikuje 

najmä neustále zvyšovanie cien 
vstupných materiálov a energií. S 
touto skutočnosťou bojujú podni-
ky už od minulého roka. Konfl ikt na 
Ukrajine veciam nepomohol, práve 
naopak. 

„Zmeny cien surovín sú obrovské. 
V súčasnos  , z pohľadu obchodu, 
sme schopní aj na túto situáciu 
reagovať. Máme stabilných od-

berateľov z rôznych kútov sveta a 
naďalej dokážeme predávať všetky 
naše produkty za výhodné ceny,“ 
op  mis  cky poznamenal obchod-
ný riaditeľ. Následne dodal, že ku-
pujúcimi sú predovšetkým fi rmy, 
ktoré sú fi nančne stabilné a dokážu 
akceptovať enormné nárasty v kon-
cových cenách výrobkov. Platobná 
schopnosť zákazníkov a následne 
ich odberateľov má ale svoje hra-
nice.

„Nie každá fi rma dokáže navýšiť 
prevádzkový kapitál tak, aby pokry-
la permanentné cenové nárasty,“ 
upozornil člen Predstavenstva Žele-
ziarní Podbrezová a.s. 

Zastavia ruský plyn?
V súvislos   so súčasným dianím 

vo svete je nosnou témou aj do-
dávka plynu z Ruska. Jeho prípadné 
zastavenie by bolo podľa riaditeľa 
pohromou, ba až katastrofou pre 
celú slovenskú ekonomiku. Ovplyv-
nené by bolo fungovanie prak  cky 

všetkého – od malého obchodíka až 
po veľké závody.

„Zastavenie dodávok plynu, ener-
gií či vstupných surovín, potreb-
ných na výrobu ocele, sú najväčším 
rizikom. Po vyčerpaní všetkých zá-
sob na strane vstupov by sme boli 
nútení skončiť s výrobou, v prípade 
plynu by bolo ukončenie okamžité,“ 
naznačil V. Soták, ml., ktorý ale verí, 
že takýto čierny scenár sa nenaplní. 
Dodávku ruského plynu však pova-
žuje za nevyhnutnosť pre plynulosť 
výroby.

Hrozí obmedzenie výroby?
Zamestnancov Železiarní Podbre-

zová, ale aj širokú verejnosť najviac 
zaujíma, či je teda ohrozená pro-
dukcia ocele v našich závodoch. 
Táto otázka je nateraz zodpoveda-
ná. Pracovníci môžu byť pokojní, 
výroba v železiarňach by sa nemala 
v najbližšom období nijako meniť. 

„Určite existujú možnos  , že by 
sme naozaj museli obmedziť výro-
bu. Okrem spomínaného nedos-
tatku plynu a šrotu by sa tak stalo 
v prípade, že ceny vstupných su-
rovín porastú do takých výšok, že 
odberatelia už nebudú akceptovať 
konečnú cenu za naše výrobky. To 
sú faktory, ktoré predstavujú urči-
tú dávku rizika,“ povedal V. Soták, 
ml. a vysvetlil, ako ceny vstupných 
surovín ovplyvňuje dianie vo sve-
te: „Napríklad, Turecko je najväč-
ším importérom železného šrotu 
na svete. Ukrajina mu dodáva túto 
surovinu a patrí medzi jeho top do-
dávateľov. Turci teraz evidujú výpa-
dok. Snažia sa ho nahradiť náku-
pom šrotu z iných čas   sveta. Celý 
tento proces priamo ovplyvňuje 
cenu suroviny nielen u nás, ale aj v 

okolitých štátoch.“  

Cenové ponuky meškajú
V našej spoločnos   je nateraz 

situácia pokojná. V mesiacoch ma-
rec a apríl by k zásadným zmenám 
dôjsť nemalo. To sa týka objemu 
výroby a takisto uplatnenia navýše-
nia nákladov do koncových cien. Čo 
však bude ďalej, nikto nevie pove-
dať. V minulých rokoch boli v tomto 
období už rozposlané cenové po-
nuky odberateľom a  postupne pri-
chádzali objednávky. V súčasnos   
je situácia diametrálne odlišná. 

„Je veľmi ťažké vyjadriť sa k ďal-
ším mesiacom. Ešte stále nie sme v 
stave, aby sme vyšli von s konkrét-
nymi cenníkmi. Ale predpokladám, 
že začiatkom apríla budeme mať 
bližšie informácie o ekonomickom 
vývoji. Potom spracujeme stratégiu 
predaja na mesiac máj,“ avizuje ob-
chodný riaditeľ. 

V závere dodáva, že vedenie že-
leziarní bude pozorne sledovať 
všetky ceny na strane vstupov, aby 
mohlo na poslednú chvíľu pripraviť 
spomínané ponuky na najbližšie 
týždne.

„Dôležitá však bude aj reakcia 
našich zákazníkov, čo je pre nich ak-
ceptovateľné a čo nie.“ 

Z predošlých riadkov vyplýva, 
že hoci je situácia vážna, panika je 
zbytočná. Vedenie Železiarní Pod-
brezová sa bude zo všetkých síl sna-
žiť udržať výrobu v takom rozsahu, 
ako tomu bolo pred vypuknu  m 
vojnového konfl iktu za našimi vý-
chodnými hranicami. Podobne, ako 
celá spoločnosť, tak aj v našej fi r-
me veríme, že situácia sa čím skôr 
upokojí a turbulentné obdobie sa v 
dohľadnej dobe skončí.

Odstávka ruského plynu by pre priemysel znamenala pohromu. Ilustračné foto: pexels.com

Rekondičné pobyty
budú tento rok v Brusne

Železiarne Podbrezová, v záuj-
me predchádzania vzniku cho-
rôb z povolania, zabezpečujú 
aj v roku 2022 rekondičné po-
byty pre zamestnancov ŽP a.s. 
a dcérskych spoločnos  . Pobyt 
je zároveň rehabilitáciou, ktorú 
zamestnávateľ ponúka pracov-
níkom priebežne počas výkonu 
práce.

Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 2

Zimnú údržbu zabezpe-
čoval aj nový traktor

S prichádzajúcou jarou sa v 
našej spoločnos   končí zimná 
údržba chodníkov, ciest a ko-
ľajísk. Tohtoročná zima bola 
skôr mierna, kalamita nenasta-
la a problémy neboli ani počas 
silnejších mrazov. Pracovníci 
prevádzkarne doprava preto 
zvládali plynulo udržiavať ko-
munikácie vo vyhovujúcom a 
bezpečnom stave, a to aj počas 
výdatnejšej snehovej pokrývky.

Železiarne Podbrezová čítajte na strane 3

Maturanti absolvovali 
prvú časť skúšky

V rokoch 2020 a 2021 sa ma-
turity nekonali. Školy iba sprie-
merovali známky z vysvedčení z 
jednotlivých ročníkov a štvrtáci 
tak mali o starosť menej. Toh-
toroční maturan   už absolvujú 
maturitné skúšky klasicky, ako 
ich rovesníci v minulos  .
SSŠ ŽP čítajte na strane 5

Systematická obnova 
hradu Ľupča

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. Jeho areál využívali uhorskí 
panovníci na pobyty počas po-
ľovačiek, ale aj na spravovanie 
krajiny.
Hrad Ľupča čítajte na strane 6

Pokračujú vo 
víťaznom ťažení

Futbalis   FK Železiarne Podbre-
zová predvádzajú v jarnej čas   
výborné výkony. Po Banskej 
Bystrici, Skalici a Námestove 
zdolali ďalšieho súpera – FC 
Košice. Hráči i tréner po zápase 
povedali, že išlo o najlepší zá-
pas v jarnej čas  .
FK ŽP čítajte na strane 8
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Mgr. Magdaléna Bardelčíková
odbor personalis  ky a miezd

Rekondičné pobyty budú tento rok v Brusne

Kúpele Brusno

Železiarne Podbrezová, v záujme 
predchádzania vzniku chorôb z 
povolania, zabezpečujú aj v roku 
2022 rekondičné pobyty pre za-
mestnancov ŽP a.s. a dcérskych 
spoločnos  . Pobyt je zároveň re-
habilitáciou, ktorú zamestnávateľ 
ponúka pracovníkom priebežne 
počas výkonu práce.

Celková dĺžka pobytu je sedem 
dní a v roku 2022 je zabezpečená 
spoločnosťou KB SPA s.r.o. Brusno. 
Prvé termíny sú v mesiacoch ma-
rec až jún, ďalšie v septembri až 
novembri. Na rok 2022 je priprave-
ných dvadsať turnusov a v prieme-
re sa jedného zúčastní dvadsať na-
šich pracovníkov. Zabezpečená je 
vstupná lekárska prehliadka, prog-
ramovo riadený zdravotný režim, 
ubytovanie i celodenné stravova-
nie. Pobyt sa začína v pondelok 
ráno a končí raňajkami v nedeľu. V 
prípade záujmu vieme zabezpečiť 
dopravu.

Rekondičný pobyt je určený pra-
covníkom, ktorí nemajú príznaky 
akútnej choroby alebo prenosné-
ho ochorenia, čiže len zdravým za-

mestnancom. Ide o kompenzáciu 
nepriaznivých pracovných podmie-
nok a prevenciu možného vzniku 
poškodenia zdravia. Podmienky na 

pobyt za rok 2022 spĺňa 484 našich 
zamestnancov.

Nárok na rekondičný pobyt v roku 

2022 majú zamestnanci, ktorí:
- sú exponovaní faktorom práce 

a pracovného prostredia (vibrá-
cie, fyzická záťaž, pevný aerosól – 
prach, záťaž teplom a hluk) zarade-
ným do 3. a 4. kategórie prác,

- počas najmenej pia  ch rokov 
vykonávali nepretržite práce zara-
dené do 3. kategórie (nepretržitým 
vykonávaním práce je aj jej preru-
šenie na menej ako osem týždňov),

- počas najmenej štyroch rokov 
vykonávali nepretržite práce zara-
dené do 4. kategórie (nepretržitým 
vykonávaním práce je aj jej preru-
šenie na menej ako osem týždňov, 
t.j. nesmie byť PN dlhšie ako osem 
týždňov, inak sa nápočet rokov zru-
ší).

Nárok na ďalší rekondičný pobyt 
(opakovaný raz za 3 roky) majú za-
mestnanci ktorí:

- odpracovali najmenej 600 pra-
covných zmien,

- pracujú s dokázaným chemic-
kým karcinogénom a odpracovali 
najmenej 400 pracovných zmien.

Ing. Ľubomír Marek
odbor technického a inves  čného rozvoja

Dňa 1. októbra 2021 vzniklo v Že-
leziarňach Podbrezová (ŽP) nové 
oddelenie hospodárskej správy 
(HS), ktoré je organizačne zara-
dené pod odbor technického a 
inves  čného rozvoja. Jeho úlo-
hou je správa a údržba všetkých 
budov patriacich pod ŽP a.s., 
zabezpečenie rôznych druhov 
opráv, sumarizácia revíznych 
správ s prípadným odstraňova-
ním nedostatkov zistených počas 
revízií a ďalšie.  

HS zabezpečuje aj iné činnos-
 , napríklad správu ubytovacích 

zariadení – evidenciu nájomných 
bytov, evidenciu a uzatváranie 
zmlúv, fakturácie nájomného za 
byty, komunikáciu s nájomníkmi, 
vyúčtovanie služieb spojených s 
nájmom bytov, ich odovzdávanie 
a preberanie, riešenie problémov 
a sťažnos   nájomcov a iné. Do 
náplne práce novovzniknutého 
oddelenia patrí aj starostlivosť o 
hrad Ľupča a Dom kultúry ŽP a.s.

K širokému spektru úloh sa za-
raďuje i zazimovanie kúpaliska v 
Podbrezovej a pravidelná údržba 
či vyčistenie koryta potoka prete-
kajúceho jeho areálom. Na zákla-
de vydaných rozhodnu   realizuje 
HS i výrub, prípadne orezávanie 
stromov a drevných porastov, a to 
len počas vegeta  vneho pokoja. 

Koncom roka bol HS zabezpe-
čovaný výrub dvanás  ch stromov, 
ktoré boli nebezpečné a ohrozo-
vali zdravie či majetok. Konkrétne 
ide o porasty v čas   „Remíza“, pri 
budove ŽP Informa  ka, pri Dome 
kultúry ŽP a v areáli letného kúpa-
liska v Podbrezovej. Jeden strom 
bol spílený aj pri altánku pred 
vstupom do hradu Ľupča. Výru-
bu drevín predchádza veľmi pod-
robná analýza ich stavu, kontrola 
priemeru, výšky, náklonu, vzdia-
lenos   od susedných stromov, 
odhaduje sa vek, miera poškode-
nia škodcami, vysušenie drevnej 
hmoty a ďalšie faktory. Tiež je po-
trebné zhodno  ť lokalitu stromu, 
vzhľadom na možné ohrozenie 
osôb, prípadne majetku. 

Pred samotným výrubom je 
nutné presne stanoviť rozsah a 
postup prác, určiť prípadné opat-
renia na zníženie možného ohro-
zenia osôb či poškodenia majetku.

Po realizácii výrubu musia pra-
covníci stromy popíliť na poža-
dované dĺžky pre zabezpečenie 
ich prevozu, naložiť na dopravný 
prostriedok, porezať haluzinu do 
vopred pristavených veľkokapa-
citných kontajnerov, následne od-
viezť a vyčis  ť miesta výrezu.

Spoločnosť 2 PK
s upratovaním skončila

Nejde však o jedinú novinku. 
V súčasnos   prechádzajú upra-
tovacie služby pod správu novej 
spoločnos  . Každý zamestnanec 
prichádza denne do čistého pra-
covného prostredia, pričom si 
možno ani neuvedomuje, že sa o 
čistotu musí niekto postarať. Na 
tento účel sa mesačne vynaklada-
jú nemalé fi nančné prostriedky. 
Plochy pre údržbu sú rozdelené 
do viacerých kategórií, s ohľa-
dom na stupeň znečistenia. Pod 
prvý patria priestory kancelárií, 

chodieb, WC, zasadačiek, šatní, 
schodísk a podobne. V druhom 
sú zaradené priestory Súkromnej 
spojenej školy ŽP v Lopeji a tre  u 
skupinu tvoria kancelárie maj-
strov, sklady, kontrolné kabíny, 
oddychové kú  ky, WC, kancelárie 
a šatne v halách výrobných pre-
vádzkarní.

Celkovo je potrebné mesačne 
zabezpečiť údržbu plôch vo výme-
re 46 323,18 m2, a to väčšinou na 
dennej báze upratovania. 

Koncom roka 2021 bolo odde-
lenie HS postavené pred neľahkú 
úlohu – zabezpečiť prechod úloh 
upratovacích služieb v priesto-
roch ŽP a.s. na nového dodá-
vateľa.  Spoločnosť 2 PK s.r.o., 
Podbrezová plánovala už dlhšiu 
dobu ukončiť svoju činnosť čis-
tenia priestorov. Uvedená fi rma 
zabezpečovala spomínané práce 
od roku 2013, jej činnosť v oblas   
upratovania priestorov sa skončí 

31. marca 2022. Firma ostáva na-
ďalej zodpovedná za úpravu tráv-
natých plôch – kosenie, hrabanie, 
orezávanie stromov a zametanie 
hál vo výrobných prevádzkarňach 
pomocou zametacieho stroja so 
sediacou obsluhou.

Cieľom zvýšiť úroveň 
Od 1. apríla tohto roku prevez-

me starostlivosť o výkon uprato-
vacích prác akciová spoločnosť 
Slovclean Bra  slava. Tá bude, ok-
rem zabezpečovania upratovania, 
dodávať aj niektoré prostriedky 
osobnej hygieny - penové mydlá, 
papierové u  erky v kotúči, toalet-
ný papier či osviežovače vzduchu. 
Ostatné prostriedky osobnej och-
rany budú v zmysle norma  vov 
zabezpečované naďalej cez odbor 
zásobovania. Firma Slovclean a.s. 
prevezme súčasných zamestnan-
cov pre výkon upratovania, prí-
padne ich doplní o ďalších. 

Maximálnym úsilím je zabezpe-
čiť, a pokiaľ bude možné, zvýšiť 
úroveň upratovania požadova-
ných plôch. Z dôvodu skvalitnenia 
služieb bude v ŽP a. s. zavedený 
najmodernejší systém nahlasova-
nia prípadných nedostatkov a pri-
pomienok, ale aj pochvál zo stra-
ny útvarov v ŽP a.s., a to formou 
HELPDESK-u. Tým chceme dosiah-
nuť maximálnu kvalitu služieb a 
spokojnosť zamestnancov. Nahla-
sovanie vzniknutých nedostatkov 
a úprav v termínoch upratovania 
bude zabezpečované zástupcami 
jednotlivých útvarov v ŽP a.s. cez 
Ľubomíru Srnkovú a Branislava 
Celera. Spoločnosť ŽP Informa  ka 
a Súkromná spojená škola budú 
riešiť nahlasovanie samostatne, 
nimi určenými osobami.

Potrebná podrobná
dokumentácia

Prvým krokom pracovných 
stretnu   bolo spracovať a do-
ručiť spoločnos   Slovclean čo 
najpodrobnejšiu technickú vý-
kresovú dokumentáciu. Obsaho-
vala prehľad všetkých budov a 
niektorých dcérskych spoločnos   
patriacich pod ŽP a.s. Tento krok 
bol úspešne zabezpečený odbo-
rom technického a inves  čného 
rozvoja (T  r). Nasledovala fyzic-
ká obhliadka priestorov všetkých 
budov, kde má byť zabezpečené 
upratovanie (dve pracovné skupi-

ny počas štyroch dní), a to podľa 
výkresov budov v areáli starého i 
nového závodu. 

Následne bolo uskutočnené 
detailné spracovanie plôch podľa 
jednotlivých nákladových stredísk 
(NS) a prerozdelenie NS odbor-
ných útvarov podľa budov, kde 
sídlia. Táto požiadavka bola nutná 
pre spracovanie tzv. „rajonizácie“ 
zo strany dodávateľa služieb (nap-
ríklad, odbor Gork sídli celkovo na 
ôsmich miestach v areáli oboch 
závodov).

Takýmto prerozdelením bolo 
zabezpečené spracovanie NS s 
presne stanovenou plochou upra-
tovania, navyše podľa stupňa 
znečistenia, čo bolo časovo a ter-
mínovo náročné. Tieto kroky boli 
zo strany odboru T  r opätovne v 
preds  hu splnené. Uvedené pod-
robné prerozdelenie bolo potreb-
né z hľadiska mesačnej fakturácie 
a pre vypracovanie a predloženie 
cenovej ponuky dodávateľskou 
fi rmou.

Záverečná fáza
Výsledkom spoločných rokovaní 

bolo aj dohodnu  e cien upratova-
nia pre niektoré iné objekty a aj 
pre dcérske spoločnos   sídliace v 
ŽP a.s., prípadne v jej blízkos   – 
hrad Ľupča, ŽP Informa  ka, s.r.o., 
Zaninoni Slovakia s.r.o., bytový 
dom Piesok a bytový dom Pod-
brezovan. Dohodnu  e cien, na zá-
klade rozsahu plôch pre upratova-
nie, bude tvoriť základný podklad 
pre následné uzatvorenie zmlúv.   

Náročný proces spracovania 
všetkých potrebných podkladov 
pre uzatvorenie novej zmluvy je 
v záverečnej fáze. Pre novú fi r-
mu pripravujeme priestory, ktoré 
budú slúžiť na uskladnenie čis  a-
cich prostriedkov a pracovného 
vybavenia, novoinštalovaných 
práčok a zároveň aj ako zázemie 
pre pracovníčky. 

Veríme, že so službami dodáva-
nými novým partnerom budeme 
všetci spokojní. Spoločnos   2 PK 
s.r.o. a jej konateľovi Mgr. Petrovi 
Kleinovi ďakujeme za dlhoročnú 
starostlivosť o naše pracovné pro-
stredie. 

Poďakovanie patrí aj všetkým 
odborným útvarom, ktoré boli 
súčinné pri komple  zácii podkla-
dov potrebných pre rokovanie s 
fi rmou Slovclean, a.s.

Na lipe pred vstupom do hradu Ľupča bola na báze kmeňa lokalizovaná nebezpečná 
drevokazná huba uhliarik pálený. Následná akus  cká tomografi a skonštatovala masívne 
poškodenie koreňového systému, s vysokým rizikom vylomenia kmeňa. Kvôli ohrozenej 
stabilite a zlému zdravotnému stavu dreviny sa realizoval jej riadený výrub.  
 Foto: V. Homola

Okrem výrubu drevín rieši oddelenie hospodárskej správy 
aj komunikáciu s novou upratovacou spoločnosťou Slovclean
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Víťazná zmena „A“, ktorá ovládla súťaž v oceliarni.  Foto: T. Kubej

S prichádzajúcou jarou sa v našej 
spoločnos   končí zimná údržba 
chodníkov, ciest a koľajísk. Tohto-
ročná zima bola skôr mierna, ka-
lamita nenastala a problémy ne-
boli ani počas silnejších mrazov. 
Pracovníci prevádzkarne doprava 
preto zvládali plynulo udržiavať 
komunikácie vo vyhovujúcom a 
bezpečnom stave, a to aj počas 
výdatnejšej snehovej pokrývky.

Vedenie prevádzkarne sa na 

zimu pripravovalo s časovým pred-
s  hom. Už v októbri vypracovalo 
opera  vny plán na celú sezónu. 
„Okrem toho sme nachystali me-
chanizmy a vybrali ľudí, ktorí budú 
mať pohotovosť,“ doplnil Ing. Pe-
ter Krajan, vedúci prevádzkarne 
doprava. 

Situáciu zvládali
Vďaka priaznivému počasiu a 

menšej intenzite zrážok dokáza-
li zamestnanci dopravy odhŕňať 
sneh priebežne.

„Najhoršia situácia bola na Šted-

rý deň a v prvý sviatok vianočný. 
Vtedy ho napadlo najviac. Ešte 24. 
decembra sme v dennej zmene 
rozhŕňali cesty v areáli závodov. 
Druhé výdatné sneženie bolo až 
na konci januára,“ povedal P. Kra-
jan. Intenzita sneženia inak nebola 
počas zimného obdobia výrazná, s 
výnimkou spomínaných dní. Zjazd-
nosť ciest a údržba chodníkov boli 
preto bezproblémové a pla  lo to 
aj v období výskytu ľadu na jednot-
livých komunikáciách.  

„Starali sme sa o chodníky v 
rámci tých miest, ktoré máme v 
správe. Cieľom bolo zabrániť pá-
dom a následným zraneniam na-
šich zamestnancov. Prioritou bolo 
udržať bezpečné plochy, aby sa 
ľudia nešmýkali pri presune medzi 
jednotlivými prevádzkarňami a bu-
dovami, ako aj mimo areálov ŽP,“ 
vysvetlil. 

Špičkový stroj
Zvládnuť údržbu bez väčších 

problémov pomohol aj úplne nový 
stroj, ktorý naša spoločnosť zakú-
pila pred zimnou sezónou. Ide o 
traktor Zetor Proxima CL 110. Má 
modernú výbavu a výrazne tak 
uľahčuje správu komunikácií. Vo-
zidlo má prednú šípovú radlicu. V 
zadnej čas   sa nachádza posypo-
vé a rozmetacie zariadenie. Nový 
stroj je veľkým prínosom aj pre 
samotných šoférov, keďže je jed-
noduchý na ovládanie. 

„Ide o špičkový traktor a práve ší-

pová radlica umožňuje otvorenie a 
zatvorenie v rôznych uhloch. Posy-
pový mechanizmus je elektronicky 
ovládaný, čiže vodič si vie určovať, 
okrem intenzity posypu, aj stranu, 
na ktorú bude štrk alebo soľ dopa-
dať,“ predstavil novinku P. Krajan 
a pokračoval: „Keď sa pohybuje 
blízko budov alebo parkovísk s od-
stavenými vozidlami, vodič dokáže 
rozmetacie zariadenie posypu na-
staviť tak, aby kamienky nepoško-
dili fasádu, prípadne lak alebo sklo 
na zaparkovaných automobiloch.“ 

Vedúci prevádzkarne následne 
doplnil, že montáž pluhu alebo 
posypového zariadenia na vozidlo 
trvá asi dvadsať minút. Ide o rýchly 
proces, ktorý umožňuje fl exibilne 
reagovať na vzniknuté podmienky 
na vozovkách.

„Všetky úkony dokáže urobiť 
vodič sám, viac ľudí k tomu po-
trebných nie je. Jednoducho na-
inštaluje či odinštaluje prídavné 
zariadenie, pripojí alebo odpojí 
hydraulické hadice, ktoré napájajú 
zariadenia a ovládajú ich,“ vysvet-
lil. 

Bez problémov aj na železnici
Zimné mesiace nemali vplyv ani 

na fungovanie železničnej dopravy. 
Silné mrazy a sneh problémy ne-
narobili. „Sneženie bolo v norme, 
takže sme nemali žiadne výpadky. 
Jediná kolízia v podobe vykoľaje-
nia nastala z dôvodu zle dotlačenej 
výhybky vplyvom mokrého snehu. 

Našťas  e, k žiadnym vážnym ná-
sledkom či zraneniam nedošlo,“ 
povedal P. Krajan. Zároveň pouká-
zal, že najväčšie problémy na koľa-
jach spôsobuje práve vlhký sneh, 
ktorý zostáva vo výhybkách, ale 
aj na túto situáciu sú naši zamest-
nanci pripravení.

„Na mnohých výhybkách je in-
štalovaný elektrický ohrev. Ak je 
správne zapojený, dokáže ich udr-
žiavať v takom stave, aby sa dali 
bez problémov prestavovať.“ 

S končiacou sa zimnou sezónou 
prichádza obdobie upratovania. 
Prevádzkareň doprava pripravu-
je vozidlá, aby išlo všetko podľa 
harmonogramu a hneď, ako po-
časie dovolí, začnú jej pracovníci 
s čistením asfaltových povrchov. V 
tomto období už majú zmapované 
poškodenie ciest a výtlky po zim-
nom období, aby vedeli realizovať 
ich opravu. Súčasťou prác bude aj 
obnova vodorovného a zvislého 
dopravného značenia.

„Do konca marca máme ešte 
pohotovosť. V prípade ochlade-
nia, sneženia či mrazu vieme za-
bezpečiť údržbu komunikácií. Ná-
sledne už spojazdníme zametacie 
vozidlo a budeme čis  ť vozovky a 
chodníky od kamienkov a prachu. 
V súčasnos   je zazimované, aby v 
ňom nezamrzla voda. Keď sa otep-
lí, napus  me ho vodou, urobíme 
prehliadku, vyskúšame a ak bude 
fungovať bez problémov, začneme 
s upratovaním,“ dodal v závere.

Zimnú údržbu zabezpečoval aj nový traktor Zetor Proxima

Zetor Proxima CL 110 bol zakúpený pred začiatkom tohtoročnej zimy.  Foto: ŽP doprava

Po prestávke zapríčinenej pan-
démiou koronavírusu  beží opäť 
v akciovej spoločnos   Železiarne 
Podbrezová súťaž medzi pracov-
nými zmenami vo výrobných a ob-
služných prevádzkarňach. Sú do 
nej zapojené pracovné kolek  vy 
kategórie „R“ z oceliarne, valcov-
ne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, 
centrálnej údržby, energe  ky, do-
pravy a odboru riadenia kvality. 

Kritériá súťaže sú zamerané na 
kvalitu, výsledky hospodárenia, 
dodržiavanie zásad bezpečnos   pri 
práci, reklamácie a sú vyhodnoco-
vané a zverejňované na vývesných 
tabuliach prevádzkarní. Vlani sme 
kvôli vynechanému ročníku o súťa-
ži zmien v našich novinách nepísa-
li, teraz vám opäť predstavujeme 
víťazné kolek  vy jednotlivých pre-
vádzkarní.

O víťazstve rozhodla výroba ocele a spotreba elektrickej energie
Súťaž medzi zmenami v oceliarni

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

O priebehu súťaže v oceliarni nás 
informoval Ing. Juraj Havran, ve-
dúci výroby:

Ako pokračovala súťaž medzi 
zmenami v roku 2021?

- Rok 2021 bol pre oceliareň špe-
cifi cký. Vo veľkej miere bol ovplyv-
nený koronou a trojzmenným 
pracovným režimom. Od polovice 
marca sme prešli na štvorzmenný 
nepretržitý pracovný režim.

Sú kritériá súťaže rovnaké ako v 
predchádzajúcich rokoch alebo 
medzitým pribudli nové hodno-
 ace prvky?

- Súťaž medzi zmenami sme 
opäť začali až od júla 2021. Krité-
riá sú však o niečo prísnejšie, a to 
predovšetkým z dôvodu sprísnenia 
niektorých limitov.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh 
súťaže?

- Samozrejme, zmena pracov-
ného režimu, zmena zloženia ko-
lek  vov jednotlivých pracovných 
zmien, ale aj nedostatok zamest-
nancov a príchod nových pracovní-
kov do našej spoločnos  . Uvedené 
faktory ovplyvňujú priebeh súťaže 
každoročne.

Predstavte nám víťazný kolek  v 
za rok 2021.

- Víťazným kolek  vom sa stala 
zmena „A“ pod vedením Miro-
slava Horvátha. Vďaka však patrí 
všetkým zamestnancom oceliarne, 
keďže ani ostatné zmeny za víťaz-
nou svojimi výsledkami nezaostá-
vali.

Čo postavilo víťaznú zmenu do 
popredia pred ostatné súťažné 
kolek  vy?

- Bola to predovšetkým výroba 
ocele a spotreba elektrickej ener-
gie za hodnotené obdobie.

Zimná sezóna na Táľoch pokračuje, podmienky sú výborné

Lyžovačka na Táľoch sa ešte ne-
končí. Milovníci zimných špor-
tov si naďalej môžu vychutnať 
dokonalý relax na snehu a prežiť 
nádherné dni plné ak  vneho od-
dychu. Teplé slnečné lúče, v kom-
binácii s výbornými podmienkami 
a úžasnými výhľadmi na hrebeň 
Nízkych Ta  er, sú ideálnou po-
zvánkou stráviť čas v krásnom pro-
stredí Horehronia. Snehu je stále 
dostatok a o svahy sa pracovníci 
strediska starajú každý deň. 

„Pravidelným upravovaním 
chceme dosiahnuť, aby mali lyžia-
ri dokonalý menčester a zážitok z 
každej jazdy. V súčasnos   sa môžu 
tešiť na 50 cen  metrov snehu,“ 
povedal Michal Šperka z obchodu 
a marke  ngu akciovej spoločnos-

  Tále. Ako ďalej informoval, pol 
metra snehu majú vďaka precíznej 
príprave pred začiatkom aktuálnej 
sezóny. 

Vedenie spoločnos   sa v jej zá-
vere rozhodlo ešte viac zatrak  vniť 
pobyt na Táľoch.

„Pre všetkých návštevníkov sme 
pripravili zľavu 30 percent na všet-
ky typy skipasov, a to až do konca 
aktuálnej sezóny 2021/2022,“ po-
kračoval. 

Lyžiarske stredisko je ešte do 27. 
marca otvorené denne od 9.00 do 
16. hodiny a počas víkendov od 
8.00 do 16.00. „Od 28. marca sa 
prevádzková doba mení. Stredisko 
bude otvorené iba počas víkendov 
od 8.00 do 16. hodiny,“ doplnil M. 
Šperka. 

Obľube sa tešilo i večerné lyžo-
vanie. To však už tento rok nebude. 
Návštevníci a milovníci zimných 

športov si teda určite prídu na svo-
je aj v závere sezóny počas dennej 
prevádzky vlekov.  

Jarná lyžovačka prináša, okrem 
teplých slnečných lúčov, aj ďalšiu 
veľkú výhodu, ktorú mnohí určite 
ocenia.

„Na vlekoch nie je žiadna čaka-
cia doba a zjazdovky sú riedko za-
plnené lyžiarmi. Návštevníci si tak 
vychutnajú dokonalý pobyt na Tá-
ľoch, ktorý ich nabije energiou na 
ďalšie dni. K dispozícii majú reštau-
rácie i bufety, kde sa môžu počas 
pobytu u nás občerstviť. Všetkých 
pozývame,“ dodal v závere M. 
Šperka.

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Najaktuálnejšie informácie o stredisku nájdete:
● webová stránka - www.tale.sk/ski-tale

● FB stránka - www.facebook.com/www.tale.sk
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Písomné maturity našich gymnazistov...

Marek Bálint, SSOŠH ŽP Patrik Bubelíny, SSOŠH ŽP Pavol Mesarkin, SSOŠH ŽP

Matej Hubert, SG ŽP Laura Kvietková, SG ŽP Martina Struhárová, SG ŽP

Štvrtáci absolvovali prvú časť maturitných skúšok

V rokoch 2020 a 2021 sa maturity 
nekonali. Školy iba spriemerovali 
známky z vysvedčení z jednotli-
vých ročníkov a štvrtáci tak mali 
o starosť menej. Tohtoroční ma-
turan   už absolvujú maturitné 
skúšky klasicky, ako ich rovesníci 
v minulos  . 

Externá časť (test) a písomná for-
ma internej čas   maturitnej skúšky 
(sloh) sa v tomto školskom roku ko-
nali v dňoch 15. až 18. marca. Vý-
nimkou nebola ani naša škola. Len 
pre doplnenie informácie, interná 
časť maturity bude v termíne od 
23. mája do 10. júna. 

O prvej čas   tohtoročných matu-
ritných skúšok sme sa rozprávali 
s Ing. Miriam Pindiakovou, riadi-

teľkou Súkromnej spojenej školy 
Železiarne Podbrezová.

„Pre nás všetkých to bola po 
dvojročnej pauze akoby „nová“ 
situácia. Študen   do poslednej 
chvíle tajne dúfali, že externá časť 
a písomná forma internej čas   ma-
turitnej skúšky bude vzhľadom na 
dlhodobo prebiehajúce dištančné 
vzdelávanie počas ich stredoškol-
ského štúdia zrušená, čo bolo z ich 
pohľadu pochopiteľné,“ povedala 
na úvod.

Žiaci sa takmer jeden a pol roka 
vzdelávali online a rozdiely me-
dzi ich vedomosťami v porovnaní 
s prezenčným vyučovaním podľa 
nej nie sú zanedbateľné. Učitelia 
sa snažili aj napriek častým pre-
chodom na dištančné vzdelávanie 
pripraviť ich tak, aby jednotlivé 
čas   maturitnej skúšky zvládli čo 
najlepšie. 

***naša anketa***naša anketa***naša anketa***naša anketa***naša anketa***naša anketa***naša anketa***naša anketa***

Žiakov našej školy sme sa pýtali, 
ako zvládali tohtoročné písomné 
maturity a či boli pre nich stresu-
júce. Chceli sme  ež vedieť, ktorý 
predmet sa im zdal ťažší, čo vravia 
na témy a ako si myslia, že dopad-
ne výsledok. 

Marek Bálint, odbor mechanik 
mechatronik

- V takýchto situáciách som po-
kojný, myslel som op  mis  cky. 
Snažil som sa pripraviť na maturity 
čo najlepšie, skúšal som si testy z 
minulých rokov. Zdali sa mi celkom 
v pohode. Tohtoročné témy však 
boli oveľa ťažšie ako predtým, ne-
jako sme to však napísali. Slovenči-
na je materinský jazyk, čiže to bolo 
asi ľahšie, ale ani anglič  na nebo-
la príliš ťažká. Myslím si, že by to 
mohlo v mojom prípade dopadnúť 
dobre, aspoň dúfam.

Patrik Bubelíny, odbor mechanik 
mechatronik

- Rozhodne to bolo pre mňa stre-
sujúce, pretože som nevedel, čo 

nás bude čakať. Minister hovoril, 
že zmenia testy a že ich upravia.  
Nakoniec sme videli, že testy boli z 
roku 2020, takže s nimi nič nerobi-
li. Pripravoval som sa na túto časť 
maturít predovšetkým posledný 
týždeň, kedy som učením trávil aj 
5-6 hodín denne. Verím, že som to 
zvládol a myslím si, že aj celkom 
úspešne. Zo slohu boli tri témy 
dosť náročné, lebo sme museli mať 
aj načítané diela dopredu. Jediné, 
čo bolo pre väčšinu z nás najjed-
noduchšie, bola úvaha. Slovenčina 
bola ťažšia, ale myslím si, že by to 
malo dobre dopadnúť.

Pavol Mesarkin, odbor mechanik 
elektrotechnik

- V mojom prípade bol trochu 
stres, ale hádam to všetko zvlád-
nem. Prvá časť maturít sa mi zdala 
celkom náročná, ale nejako som 
to napísal. Učil som sa najviac cez 
týždeň, keď sme mali prázdniny. 
Slovenčina bola pre mňa určite 
ťažšia, ale napriek tomu si myslím, 

že to urobím.

Matej Hubert, profi lácia STEAM
- Podľa mňa nie je úplne fér, že 

sme teraz maturovali. Predsa len, 
boli sme dva roky doma. Čo sa týka 
písomných maturít, tak neboli úpl-
ne jednoduché. Bolo to pre mňa 
stresujúce, ale je to určite zaujíma-
vá skúsenosť v živote. Témy neboli 
vôbec ľahké. Napríklad, zo sloven-
činy bola len úvaha v pohode, os-
tatné témy určite nie. Cudzí jazyk 
bol pre mňa ťažší, ale malo by to 
dopadnúť dobre, uvidíme.

Laura Kvietková, profi lácia šport
- Aj mne prišlo nefér, že sme 

„Pre žiakov oboch organizačných 
zložiek zrealizovali kolegovia „cvič-
né“ maturitné skúšky, kde si mali 
študen   možnosť v reálnom čase, 
podľa pokynov Národného ústa-
vu cer  fi kovaných meraní vzde-
lávania, vyskúšať administráciu a 
priebeh externej čas   maturitných 
skúšok z oboch predmetov,“ priblí-
žila prípravu na prvú časť maturít.

Spolu maturovalo 89 žiakov
Súkromná spojená škola ŽP sa 

delí na dve organizačné zložky. V 
rámci Súkromnej strednej odbor-
nej školy hutníckej ŽP maturovalo 
49 žiakov zo slovenského jazyka a 
literatúry, 49 z anglič  ny na úrov-
ni B1 a jeden študent si zvolil ako 
dobrovoľný predmet matema  ku. 

V organizačnej zložke Súkrom-
né gymnázium ŽP maturovalo 40 
žiakov zo slovenského jazyka a li-
teratúry, 40 z anglič  ny na úrovni 
B2 a sedem štvrtákov si zvolilo ako 
dobrovoľný predmet matema  ku.

„Keďže všetci žiaci z oboch or-
ganizačných zložiek sa zúčastnili 
maturitných skúšok v riadnom ter-
míne, na náhradný sme nemuseli 
prihlasovať žiadneho žiaka,“ dopl-
nila riaditeľka našej školy. 

Priebeh maturít 
bol bezproblémový

Organizácia a priebeh externej 
čas   a písomnej formy internej 
čas   maturitnej skúšky  sa uskutoč-
nili bezproblémovo pod dohľadom 
predsedov školských maturitných 
komisií a predsedov predmetových 
maturitných komisií. 

„Čo sa týka náročnos   testov a 
tém, na to mám už trochu iný ná-

zor. Nie je mi celkom jasné, prav-
dupovediac, ani nechápem, ako 
môžeme v súčasnos   testovať ve-
domos   žiakov na základe testov 
z roku 2020 bez akejkoľvek úpravy 
zadaní a prehodnotenia kritérií,“ 
myslí si riaditeľka Súkromnej spo-
jenej školy Železiarne Podbrezová.

V roku 2020 boli  eto čas   ma-
turitnej skúšky zrušené približne 
týždeň pred ich realizáciou a ve-
domos   žiakov boli podľa nej na 
úplne inej úrovni ako v súčasnom 
období. Na základe konzultácie s 
pedagógmi z iných škôl zadania 
testov, ktoré štvrtáci v rámci ma-
turity 2022 dostali, vôbec nezohľa-
dňovali dopady dištančného vzde-
lávania na úroveň ich vedomos  . 

„Je smutné, že v médiách boli 
prezentované také informácie, 
ktoré nie sú v skutočnos   prav-
divé, pretože žiadne úpravy sa v 

rámci externej čas   maturitných 
skúšok v tomto školskom roku, 
opro   maturite 2020, nevyko-
nali. Okrem vysokej náročnos   v 
cudzích jazykoch, zadať v testoch 
zo slovenského jazyka a literatúry 
otázky na učivo, ktoré ešte nie je 
v rámci učebných osnov prebrané, 
je pre mňa nepochopiteľné a mys-
lím si, že nie som jediná“, povedala 
Pindiaková.

Mrzí ju aj sklamanie maturantov, 
ktoré je dôsledkom náročnos   za-
daných úloh. 

„Dúfam, že  eto posledné me-
siace stredoškolského štúdia ne-
budú pre nich, po tejto skúse-
nos  , demo  vujúce. Verím, že na 
základe vyhodnotenia testov a ich 
výsledkov ministerstvo školstva 
rozhodne o úprave kritérií hodno-
tenia v prospech žiakov,“ dodala v 
závere.

...a žiakov strednej odbornej školy hutníckej. Foto: J. Čief

Napriek náročným témam našim maturantom nechýbal úsmev na tvári.  Foto: J. Čief

maturovali takouto formou. Podľa 
mňa určite nie sme dostatočne pri-
pravení, aby sme maturity zvládli 
na sto percent. Na druhej strane si 
však myslím, že už ďalší rok nám to 
odpus  ť nemohli. Museli raz prísť 
štvrtáci, ktorí budú klasicky matu-
rovať ako pred pandémiou a vyšlo 
to rovno na nás. Témy boli nesku-
točne ťažké, keď som si robila cvič-
né maturity z predchádzajúcich 
rokov, tak mi prišli o dosť jedno-
duchšie ako teraz. Určite bola pre 
mňa anglič  na ťažšia. Slovenčiny 
sa až tak nebojím, to si myslím, že 
dopadne úspešne. V prípade an-
glič  ny to je už horšie, dosť sa vý-
sledku obávam. 

Mar  na Struhárová, profi lácia an-
glický jazyk

- Jednoznačne to pre mňa bolo 
stresujúce, pretože sme mali výuč-
bu z domu takmer dva roky a chý-
bal nám osobný kontakt. Nemali 
sme to jednoduché, ale všetko sa 
dá zvládnuť, keď sa chce. Myslím 
si, že pre mňa osobne bola ťažšia 
slovenčina. Našťas  e, medzi téma-
mi bola úvaha. Keby nebola, tak si 
myslím, že by si asi málokto vybral 
z tých zvyšných tém. Hádam matu-
rity urobím, ale nebude to asi taký 
výsledok, aký by som očakávala a 
s akým by som bola nejako extra 
spokojná. Uvidíme, necháme sa 
prekvapiť.

T. Kubej
Foto: M. Gončár
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T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Napriek aktuálnej situácii na trhoch je panika zbytočná

2 % navyše 
k mzde?
To beriem!

 Exkluzívna ponuka pre Vás.

 AŽ

400€

PODMIENKY AKCIE BANK AT WORK
Bežný účet – mesačná odmena 2 % zo mzdy je vyplácaná po dobu trvania až 12 mesiacov v maximálnej celkovej výške 400 EUR.
Spotrebiteľský úver – odmena sa vzťahuje na úvery s minimálnou splatnosťou 60 mesiacov.
Hypoúver – odmena sa vzťahuje na úvery s minimálnou splatnosťou 10 rokov.
Auto úver – odmena v podobe CCS tankovacej karty sa odvíja od výšky obstarávacej ceny osobného automobilu.
Ponuka dostupných produktov a detailné podmienky kampane sú k dispozícii na stránkach www.unicreditbank.sk/bankatwork. • Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy.

BERIETE TO A CHCETE SI U NÁS ZALOŽIŤ ÚČET? 
NA VÝBER MÁTE NIEKOĽKO MOŽNOSTÍ:

Založte si u nás bežný účet, posielajte si k nám svoju výplatu a my vám ju každý mesiac
počas jedného roka navýšime o 2 %!
 
AKÚ VÝŠKU ODMENY MÔŽETE ZÍSKAŤ:

ĎALŠIE BENEFITY PRE VÁS:

SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER
Vrátime vám prvú anuitnú splátku úveru späť na váš
účet.

HYPOÚVER
Zabezpečíme vám vrátenie prvej anuitnej splátky hypotéky
späť na váš účet.

AUTO ÚVER
Poskytneme vám zvýhodnené financovanie a príspevok 
na tankovanie.

Ponuka platí od 1. 1. do 30. 6. 2022.

ONLINE ODKIAĽKOĽVEK A KEDYKOĽVEK
Zadajte promo kód: 31562141
na stránke: www.unicreditbank.sk/bankatwork

OSOBNE V KTOREJKOĽVEK POBOČKE alebo:
EUROPA SC - Na Troskách 25, Banská Bystrica
Erika Parašínová, riaditeľka pobočky
T: +421 908 721 038, E: erika.parasinova@unicreditgroup.sk

U BANKÁRA, KTORÝ NAVŠTÍVI VAŠU SPOLOČNOSŤ
Dohodnite si v prípade záujmu otvorenie účtu priamo u vás 
vo firme a kontaktujte nás na tel.: +421 902 986 922

VÁŠ PROMOKÓD: 31562141
Slúži na preukázanie nároku na exkluzívnu ponuku, a to pri založení účtu online či v pobočke.

Čistá mzda 800€

Čistá mzda 1000€

Čistá mzda 1200€

2% odmena 16€

2% odmena 20€

2% odmena 24€

Odmena za 1 rok 192€

Odmena za 1 rok 240€

Odmena za 1 rok 288€

VIAC INFORMÁCIÍ: www.unicreditbank.sk/bankatwork
 

V januári sme vás v našom dvoj-
týždenníku informovali o ďalšom 
úspešnom roku pre klientov DDS 
Stabilita. Spoločnos   sa aj vlani 
na fi nančných trhoch opäť výraz-
ne darilo. Všetky tri príspevkové 
fondy, ktoré ponúka svojim klien-
tom, ukončili rok s kladným zhod-
notením.

V aktuálnom období v médiách 
rezonujú informácie o nestabilite 
a výraznom prepade trhov, res-
pek  ve priamo fondov. Opýtali 
sme sa preto Mgr. Jany Volnerovej, 
vedúcej oddelenia marke  ngovej 
komunikácie, ako to dnes vyzerá 
na fi nančných trhoch, kde sa na-
chádzajú príspevkové fondy DDS 
Stabilita.

„Ešte len nedávno dostali naši 
klien   výpisy, ktoré ich určite prí-
jemne potešili a už tu máme situ-
áciu, s ktorou asi nikto nepočítal 
ani v tých najhorších scenároch. 
Je pravdou, že už koncom januára 
trhy zaznamenávali istú nervozitu 
a výkyvy, nešlo však o nič neštan-
dardné, čo by nás malo znepokojiť. 
Udalos   posledných týždňov ale 
výrazne zasiahli inves  cie vo fon-
doch, a teda aj  e, ktoré sú spra-
vované spoločnosťou Stabilita,“ 
povedala na úvod.

Fondy ovplyvnila vojna
Hlavným dôvodom aktuálne ne-

ga  vneho zhodnotenia fondov je 
ruská agresia na Ukrajine, ktorá 
prerástla v otvorený vojenský kon-
fl ikt. Reakcia západných krajín na 
inváziu ruských vojsk na Ukrajinu 
bola veľmi rýchla a koordinovaná, 
s cieľom odrezať ruskú ekonomiku 

od zdrojov a prístupu na zahranič-
né trhy, a tým potrestať Rusko za 
agresiu voči suverénnemu štátu. 

„Pod sankcie sa dostali ruské 
banky a podniky, ktorých dlhopisy 
a akcie držali investori po celom 
svete. Rubeľ sa na dennej báze 
prepadáva na historické minimá 
a došlo k prudkému prepadu cien 
všetkých ruských ak  v a následne 
aj k obmedzeniu obchodovania 
s nimi. Samozrejme, prijaté san-
kcie majú dopad aj na Európu a 
postupne ich začíname všetci po-
ciťovať, či už v podobe rastu cien 
energií, významného obmedzenia, 
či dokonca úplného zastavenia ob-
chodovania s Ruskom, narušením 
obchodných kontaktov, vysokou 
infl áciou, a teda aj istou mierou 
ekonomickej neistoty,“ uviedla J. 
Volnerová.

Doplnkové dôchodkové fondy, 
najmä  e dlhopisové, držali v ma-
lých podieloch aj niektoré ruské 

dlhopisové ak  va. Dlhopisy sú zo 
svojej podstaty považované za 
konzerva  vny a bezpečný inves-
 čný nástroj, keďže emitent je 

viazaný spla  ť celý dlh pri takzva-
nej maturite dlhopisu. Do tohto 
momentu vplyvom extrémnych 
trhových udalos   môžu ich ceny aj 
výraznejšie kolísať, čo sa udialo aj v 
tomto prípade. 

„V neposlednom rade je potreb-
né brať do úvahy, že konfl ikt medzi 
Ukrajinou a Ruskom zvýšil riziko na 
fi nančných trhoch globálne a doš-
lo k poklesu aj iných ak  v, čo  ež 
prispelo k poklesu zhodnotenia. 
Aktuálne sa prepady fondov po-
hybujú v rozpä   od mínus 3,4 do 
mínus 6,4 percenta. Stav je však 
iba prechodný a mení sa každým 
dňom. Inves  cie sa to  ž každý 
deň oceňujú, a tak sa striedajú dni 
s kladným i záporným výnosom a 
pravdepodobne to ešte nejaký čas 
potrvá.“

Rusi plnia záväzky
Dobrou správou však je, že za  aľ 

si Ruská federácia voči zahranič-
ným investorom plní svoje záväzky. 
„Môžeme to potvrdiť aj v našom 
prípade, keďže sme minulý týždeň 
dostali vyplatený kupón ruského 
emitenta, kde je majoritný akci-
onár štát. Kupón nám navyše pri-
šiel v mene euro a nie v mene ru-
beľ, ako nám bolo avizované. Mena 
rubeľ je voči mene euro značne 
znehodnotená, a tak by výška vy-
plateného kupónu bola zrejme o 
tre  nu až polovicu menšia,“ uvied-
la vedúca oddelenia marke  ngovej 
komunikácie DDS Stabilita.

Napriek masívnym sankciám 
voči Rusku si táto krajina chce 
podržať svoje postavenie na kapi-
tálovom trhu a v budúcnos   sa fi -
nancovať aj cez zahraničné zdroje. 
„Preto očakávame, že bude pokra-
čovať v splácaní svojich záväzkov,“ 
doplnila.

Aj keď situácia pre bežných kli-
entov nie je určite príjemná a vy-
voláva množstvo otáznikov, najmä 
u neskúsených investorov, rozhod-
ne nie je dôvodom na paniku, ani 
žiadne neuvážené rozhodnu  a. 

„Určite si spomínate na podob-
né, ak nie ešte drama  ckejšie si-
tuácie po vypuknu   pandémie 
Covid-19, keď sme boli svedkami 
šialenstva, ktoré sa roztočilo na fi -
nančných trhoch doslova zo dňa na 
deň. Investori, ktorí vtedy prepadli 
panike a snažili sa o výber svojich 
úspor, zaznamenali straty, ktoré 
už nemali príležitosť dorovnať. Tí, 
ktorí zvládli situáciu s chladnou 
hlavou, nielen vyrovnali straty, 
ale v nasledujúcich dvoch rokoch 
(2020 a 2021) výrazne zarobili. 
Veľmi podobné scenáre sme zažili 

aj pri veľkej fi nančnej kríze v roku 
2008 a prudkým pádom akcie za-
reagovali aj na vojnu na Ukrajine, 
ktorá predstavuje oveľa vyššie ri-
ziko, akým bola svetová pandémia 
koronavírusu,“ pripomína J. Volne-
rová.

Aj v tejto situácii panika ničomu 
nepomáha, je stresujúca a zbytoč-
ná. Najrozumnejším a overeným 
riešením je zachovať pokoj a vyčkať 
na upokojenie situácie. Po prud-
kých pádoch sa akcie vždy otriasli a 
následne rástli ešte rýchlejšie.

„I to je dôvod, prečo sa práve te-
raz opla   nakúpiť lacné akcie, zvy-
šovať príspevky a využiť dočasný 
prepad akcií, ktorých hodnota po 
čase opäť poras  e a prinesú klien-
tom ešte vyšší zisk.“

Príspevok od
zamestnávateľa ostáva

Akciová spoločnosť Železiarne 
Podbrezová vníma doplnkové dô-
chodkové sporenie ako dôležitý 
prvok sociálneho programu. V sú-
lade s prijatým Programom Pred-
stavenstva ŽP a.s. v oblas   starost-
livos   o zamestnancov a uzavretou 
zamestnávateľskou zmluvou so 
spoločnosťou Stabilita, prispievajú 
železiarne zamestnancovi, ktorý 
má uzatvorenú účastnícku zmluvu 
v Stabilite na doplnkové dôchodko-
vé sporenie.

Šok z vojny priniesol neistotu aj na fi nančné trhy. Investori využívajú poklesy vo svoj 
prospech a práve teraz investujú viac. Foto: pexels.com

Klientské centrum Stabilita, 
d.d.s., a.s. je aj naďalej k dispozí-
cii na pôvodnej adrese v Podbre-
zovej, a to každý utorok od 8. do 
12. hodiny a poobede od 13. do 
15. hodiny. 
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Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

Prinášame vám seriál o systematickej obnove hradu Ľupča

Stojí sám nad údolím Hrona medzi Banskou Bystricou a Breznom už 750 rokov. Jeden z auten  cky najza-
chovalejších a typologicky najzaujímavejších 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 prvopočiatkov 
až po koniec 20. storočia. V roku 2002 sa jeho majiteľom stala akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová a 
začalo sa so systema  ckou obnovou hradu. Komplex hodnôt sa dnes ešte viac rozrastá, k čomu dopomá-
ha 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 nasledujúcom čísle novín Pod-
brezovan vám prinesieme ďalšiu 
časť seriálu, v ktorom odhalíme 
etapy dvadsaťročnej systema  c-
kej obnovy hradu Ľupča.

Jedálny lístok
28. 3. – 3. 4. 2022

Pondelok 
Polievky: mexická, ryžová s karfi -
olom a hubami, pečivo. 
● Hydinové ražniči, zemiaky, uhor-
ka, 
● Bravčové stehno nitrianske, ces-
tovina,
● Pečená ryba na masle, krúpy so 
zeleninou, 
● Langoše s kečupom. 

Utorok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
bulharská, pečivo. 
● Kuracie prsia orientálne, zeleni-
nová ryža, šalát, 
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa, 
● Lasagne mäsové, 
● Dukátové buch  čky s vanilkovým 
krémom. 

Streda
Polievky: stupavská zabíjačková, 
hlivová so zeleninou, pečivo. 
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót, 
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemia-
ková kaša, šalát, 
● Cestoviny s brokolicou a smota-
novou omáčkou, 
● Pizza s moravským mäsom. 

Štvrtok
Polievky: prešporská, kláštorná, 
pečivo. 
● Hovädzí guláš debrecínsky, kned-
ľa, 
● Kuracie prsia plnené špenátom a 
syrom, ryža, šalát, 
● Domáca zabíjačka, zemiaky, cvik-
la, 
● Šúľance s makom. 

Piatok
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
kapustová letná, pečivo. 
● Morčacie mäso na zelenine, slo-
venská ryža, šalát, 
● Vyprážaný syr, opekané zemiaky, 
tatárska omáčka, 
● Údené mäso, hrachová kaša, 
uhorka, chlieb, 
● Zapekané palacinky s tvarohom. 

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

Nedeľa
Polievka: údeninová, pečivo. 
● Bravčový rezeň s nivou a šampi-
ňónmi, zemiaky, cvikla, 
● Jelení guláš, cestovina.

Jedálny lístok
4. – 10. 4. 2022

Pondelok
Polievky: šošovicová s kyslou ka-
pustou, francúzska, pečivo. 
● Bravčový guláš, knedľa, 
● Kuracie prsia prírodné, zelenino-
vá ryža, uhorka, 
● Zapekané zemiaky s pórom, 
● Pestrý cestovinový šalát. 

Utorok
Polievky: držková, mrkvová s pó-
rom, pečivo.
● Podtatranský plnený bravčový 
rezeň, zemiaková kaša, šalát, 
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina, 
● Hovädzí guláš so zelenou fazuľ-
kou, 
● Buchty na pare s lekvárom, kaka-
ová posýpka, kakao. 

Streda
Polievky: slovenská hubová, para-
dajková, pečivo. 
● Hovädzí guláš mexický, ryža, ša-
lát, 
● Pečené morčacie stehno, červe-
ná kapusta, knedľa, 
● Vyprážaný syr s modrou plesňou, 
zemiaky, brusnicová omáčka, 
● Závin kysnutý orechovo-višňový, 
kakao. 

Štvrtok 
Polievky: oravská fazuľová, špená-
tová so syrovými haluškami, peči-
vo. 
● Bravčové mäso na lesných hrí-
boch, tarhoňa, uhorka. 
● Vyprážané kuracie stehno, ze-
miaky, šalát, 
● Držky na diabolský spôsob, 
knedľa, 
● Rezancový nákyp s tvarohom a 
jahodami. 

Piatok 
Polievky: slepačia, brokolicová 
dánska, pečivo. 
● Bravčový rezeň na rasci, ryža, ša-
lát, 
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa, 
● Baraní guláš, halušky, 
● Zemiakovo-bryndzové pirohy so 
slaninou. 

Sobota
Polievka: kyjevské šči, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, ope-
kané zemiaky, uhorka, 
● Kuracie prsia na smotane, cesto
vina. 

Nedeľa
Polievka: zeleninová, pečivo. 
● Hovädzí guláš znojemský, ryža, 
cvikla, 
● Kuracie stehno pivárske, kapus-
ta, knedľa.

Časť 2: Pamiatkový výskum
je základom kvalitnej obnovy 

So systema  ckou obnovou hra-
du Ľupča súvisí aj pamiatkový vý-
skum. Ide o odbornú činnosť, za-
meranú  na  získavanie  poznatkov  
o kultúrnych pamiatkach, pamiat-
kových územiach a archeologic-
kých náleziskách. 

Vykonáva sa ako príprava na ob-
novu a reštaurovanie kultúrnych 
pamiatok. O nevyhnutnos   jeho 
realizácie rozhoduje krajský pa-
miatkový úrad, zvyčajne na zákla-
de žiados   vlastníka alebo správcu 
pamiatky. 

Pre vytvorenie základnej kon-
cepcie stanovenia postupov pri-
pravovanej revi-
talizácie hradu 
Ľupča v roku 
2002 vystala 
teda nutnosť hl-
bšie preniknúť 
do zložitos   sta-
vebného vývoja architektúry a zá-
roveň spresniť a rozšíriť jej dovte-
dajšie neúplné poznanie. Rovnako 
bolo potrebné objaviť a spoznať 
rozsah a stav zachovanos   výtvar-
nej výzdoby. Preto bolo prijaté roz-
hodnu  e na vykonanie odborných 
pamiatkových výskumov, historic-
ko-architektonického, archeolo-
gického  i reštaurátorského.  Ich 
výsledky, ako aj získané nové infor-
mácie, sa stali základným podkla-
dom na vypracovanie pamiatkovej 
metodiky a návrhov na komplexné 
reštaurovanie interiérov hradu 
Ľupča. Výskum fasád exteriéru, 
vzhľadom na rozsiahlosť, ale naj-
mä náročnosť technického zabez-
pečenia, bolo možné vykonávať až 
pred prípravou priamej realizácie 
ich reštaurovania. 

Výskum, ako aj samotné reštau-
rovanie exteriérov, sa realizova-
li predovšetkým rozdelením do 
menších celkov na seba priamo 
nadväzujúcich postupných etáp.

Historicko-architektonický výskum
Historicko-architektonický, ale 

aj umelecko-historický výskum sa 
vykonáva od doby zrodu moder-
nej pamiatkovej starostlivos   na 
Slovensku. V súčasnos   podmien-
ky jeho realizácie upravuje Zákon 
NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení ne-
skorších predpisov a vyhláška 
Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky 16/2003 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o ochrane pamiat-
kového fondu. Predmetom tohto 
výskumu je poznanie stavebného 
a historického vývoja skúmaného 
objektu so všetkými charakteris-
 ckými prvkami jednotlivých etáp 

(napríklad dispozícia, materiálo-
vá skladba, tech-
nológia výstavby, 
povrchové úpravy 
muriva, architekto-
nické a remeselné 
detaily). Výstupy 
výskumu sa získa-

vajú kombináciou poznatkov získa-
ných z povrchového aj sondážne-
ho výskumu priamo na pamiatke a 
z archívneho výskumu.Osobitnou 
úlohou je vymedzenie predmetu 
a rozsahu pamiatkovej ochrany 
a zároveň aj špecifi kácia prvkov, 
ktoré sú nevhodné a rušivé. Podľa 
súčasných predpisov je súčasťou 
výskumu aj podrobný návrh na ob-
novu a položkový zoznam cenných 
detailov skúmanej pamiatky. 

Archeologický výskum
Je súhrn odborných nedeštruk-

 vnych metód a deštruk  vnych 
metód a techník zameraných na 
vyhľadávanie, iden  fi káciu, vy-
hodnocovanie, dokumentáciu, 
evidenciu alebo na záchranu ar-
cheologického náleziska, arche-
ologického nálezu alebo nálezovej 
situácie, ako aj na vyhľadávanie a 
zber archeologických nálezov na 
povrchu zeme, v zemi a pod vo-
dou. Na hrade Ľupča sa tento typ 

výskumu realizoval na plochách 
nádvoria a v zásypoch podláh  jed-
notlivých priestorov dolného a 
horného hradu.

Reštaurátorský výskum
V procese pamiatkovej ochrany 

a sprístupňovania historických, 
kultúrnych a výtvarných hodnôt 
národných kultúrnych pamiatok 
má nezastupiteľné miesto. Na roz-
diel od ostatných pamiatkových 
výskumov má určité privilégium 
zasahovať priamo do materiálovej 
skladby pamiatky. V prípade archi-
tektonických pamiatok prevažujú 
invazívne metódy výskumu sonda-
mi a odberom vzoriek materiálov 
na laboratórne analýzy nad nein-
vazívnymi spôsobmi.

Cieľom je zis  ť výskyt a defi no-
vať rozsah a stav zachovania pre-
dovšetkým pôvodných výtvarných 
a s nimi súvisiacich hmotných sú-
čas   pamiatky.

Súčasťou je vypracovanie návr-
hu na reštaurovanie – navrhnu  e 
postupu realizácie, výberu nových 
materiálov a celkovej technológie 
reštaurovania. Výsledky reštau-
rátorského výskumu významným 
spôsobom ovplyvňujú aj stano-
venie metodiky sprístupnenia no-
voobjavených historických, ume-
leckých a pamiatkových hodnôt 
príslušnej pamiatky.

Stupeň poznania pamiatkového 
výskumu, najmä reštaurátorské-
ho, býva často limitovaný rôznymi 
okolnosťami, medzi nimi aj mierou 
šťas  a či náhody. Preto sa stáva, že 
proces reštaurovania prinesie ďal-
šie nové nálezové situácie, ktoré 
dopĺňajú, spresňujú a nezriedkavo 
aj menia výsledky predchádzajú-
cich pamiatkových bádaní.

Reštaurátorský výskum maliarskej výzdoby v kaplnke hradu Ľupča.            Foto: archív
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Spomienky
Dňa 25. marca si pripomenieme tre-
 e smutné výročie, čo nás navždy 

opus  la naša drahá mama, manžel-
ka, dcéra a sestra 

Ing. Ivana AVUKOVÁ 
rod. Pepichová z Brezna.

Kto ste ju poznali, venujte jej  chú spomienku.
S láskou spomínajú syn Matúško, 

manžel Ján, rodičia a sestra s rodinou
...

„Odišiel si cestou, ktorou ide každý 
sám, len brána spomienok ostala 
dokorán. Ten, kto ťa poznal si spo-
menie a ten, čo ťa mal rád, nikdy 
nezabudne.“
Dňa 25. marca uplynie sedemnásť 

rokov odvtedy, ako nás navždy opus  l náš milovaný 
otec, starý a prastarý otec 

Ján REJTA z Lopeja. 
S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami

...
Dňa 27. marca uplynie päť rokov, čo 
nás navždy tragicky opus  l manžel, 
otec, starý otec, syn a brat

Ján TUROŇ 
z Mýta pod Ďumbierom.

S láskou a úctou spomína manželka Janka, 
dcéra Simonka, vnúčik Kris  ánko, 

syn Lukáško a ostatná rodina

Bruce Lee, čínsko-americký herec a umelec bojových umení: „Múdry človek sa môže naučiť...“ (dokončenie v tajničke).

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 4. apríla. Okrem svoj-
ho mena nám píšte aj odborný útvar alebo prevádzkareň, kde pracujete. Na jedného z vás čaká cena od UniCredit Bank. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom vydaní Podbrezovana.

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

Súťažte o cenu od spoločnosti UniCredit Bank

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Pod-
brezovana č. 5, kde sa ukrývalo 
dokončenie citátu, ktorého au-
torom je Thor Heyerdahl, nórsky 
moreplavec, dobrodruh, spiso-
vateľ a antropológ: „Hranice - 
nikdy som ich nevidel...“ Tajnička: 

„ale počul som, že existujú v mysliach iných ľudí.“
Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Andreu Ri-
dzoňovú z prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr. 
Cenu, ktorou je kniha o hrade Ľupča, si výherkyňa 
môže prevziať v redakcii, v pracovné dni od 7.30 do 
15.30 hod.

Inzerát
- Ponúkame ubytovanie v areáli termálneho kúpaliska 
Vadaš Štúrovo. 0949 164 610

Autor:    
PK

severozápad rozum stena odmoc, odkrúť biela farba tiež
strapcovitá 

metla
uviedol vrchnák, dekel abvolt

náčelník 
arabského 

kmeňa
ženské meno

kód estónskej 
koruny

japonský 
národný šport

Brnenská 
akadémia múz. 

umení        
ústna pomoc

evanjelické 
spevy         

strelná zbraň

T4
pooberal

trhal (kniž.)     

T3 mestská zeleň  
časť tela

tibetské zviera  
opačná strana

Olympijské hry
modla         

medzin. titul 
bakalára

podbradok     
honosný dom T1 patriaci ockovi

hlupák, blbec
slovenský kraj  
Eduard (dom.)

úder nohou   
výklenok v 

stene

predložka    
Nitriansky 

vojenský obvod

seká, tne
patriaci Ane    
výklenok na 

fasáde

neskúsený 
chlapec     

studené jedlá

časť apadany
patriaci Oli   

Volej. Oddiel 
Tel. jednoty

hlas žaby     
obrnené vozidlo

Light Year
červená 
tekutina       
toč, vrť

agát (čes.)    
poskočenie

otec (dom.)    
chlapci (angl.)

Pomôcky: EEK, 
ATA, BBA

Deutsche 
Handelsbank

tropický plod   
odporovacia 

spojka

obyvateľ Arábie 
air-to-air strely

EČV Zvolena   
chyť

podarúnok
meno Ity     

detský pozdrav

organická 
zlúčenina     

plošná miera
EČV Krupiny Okresná liiga

T2
nezbedník, 

lagan
pohrebné 
hostiny

odpočíval v 
spánku

...
„Len ky  čku kvetov z lásky na hrob 
môžeme dať, pokojný spánok priať, 
 chú modlitbu odriekať a s bolesťou 

v srdci spomínať.“
Dňa 28. marca uplynie osem rokov 
odvtedy, ako nás navždy opus  la 
milovaná manželka, mama, stará a 

prastará mama
Mária KALICKÁ z Brezna.

S láskou a úctou spomína manžel a dcéra s rodinou

Jarná rovnodennosť
V nedeľu, 20. marca, prišiel po dlhej zime prvý jarný deň. Samozrej-
me, jar sme mohli cí  ť vo vzduchu už pár dní predtým, no v tento 
deň nastala jarná rovnodennosť.

A čo vlastne rovnodennosť znamená? Jednoducho povedané, deň 
a noc sú rovnako dlhé a postupne smerom k letu sa dni stále trochu 
predlžujú.

Okamih rovnodennos   nenastáva každý rok v rovnakom čase. Prí-
činou toho je rozdielna dĺžka astronomického a občianskeho roku a 
vkladanie priestupného dňa, teda 29. februára, ktorý je v našom ka-
lendári každý štvrtý rok.

Mnohí ste možno za prvý jarný deň pokladali 21. marec, ktorý sa 
uvádza aj v učebniciach. Faktom je, že tento dátum pla  l iba v prvých 
dvoch desaťročiach tohto storočia. Momentálne už nepla   a vysky-
tuje sa len každý tre   rok po priestupnom roku. Od roku 2012 je jar-
ná rovnodennosť vždy 20. marca a od roku 2048 sa bude objavovať 
dokonca aj 19. marca. Návrat k pôvodnému 21. marcu nastane až po 
vynechaní priestupného dňa v rokoch 2100, 2200 a 2300.

Ilustračné foto: pexels.com
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SÚHRN
20. kolo: FK Železiarne Podbrezová – MŠK 
Námestovo 3:1 (2:0)
Góly: 25. Kuzma, 41. Jaššo (vl.), 90+1. Pavúk 
– 75. Jaššo. ŽK: Biricz, Teren  ev, Stašák. Roz-
hodovali: Čiernik – Špivák, Poruban. Diváci: 
430.
Podbrezová: Ludha – Bakaľa, Ďatko, Galčík 
(90. Šikula), Grendel (73. Barbora), Grešák, 
Kukoľ (63. Issa), Kuzma (63. Breznanik), Ora-

vec, Paraj, Pavúk.
Námestovo: Greššák – Biricz (63. Kubica), Brodziansky, Farský, Habiňák, 
Chorvát (73. Baru  k), Jaššo, Mäsiar, Snovák (63. Stašák), Svetlošák, Te-
ren  ev.

21. kolo: FK Železiarne Podbrezová – FC Košice 3:1 (2:0)
Góly: 11. Galčík, 34. Pavúk, 65. Pavúk (pen.) – 52. Pačinda. ŽK: Bakaľa, 
Kukoľ – Guba, Václav, Moško, Galovič, Kavka. ČK: 90+1. Moško. Rozho-
dovali: Ochotnický – Zemko, Štofi k. Diváci: 845. 
Podbrezová: Ludha – Oravec, Pavúk, Špyrka (66. Kuzma), Ďatko (66. Ku-
koľ), Grešák (75. Grendel), Paraj, Godál, Bakaľa (85. Issa), Galčík, Bartoš.
Košice: Šemrinec – Václav, Kis (46. Kavka), Gallovič, Pačinda, Vasiľ (81. 
Novák), Lásik (44. Gladiš), Ricardo Cortes, Moško, Jakúbek (81. Magda), 
Guba (63. Leiner).

Najbližší program: 1. apríla (piatok) o 17.00: FK Železiarne Podbrezová 
– MŠK Púchov. 
5. apríla (utorok) o 16.00: FC ŠTK 1914 Šamorín – FK Železiarne Pod-
brezová. 

Hráči a tréner sa zhodli: Proti Košiciam
sme odohrali najlepší zápas v jarnej časti

Futbalis   FK Železiarne Podbrezo-
vá pokračujú vo víťaznom jarnom 
ťažení. Po Banskej Bystrici, Skalici 
a Námestove zdolali ďalšieho sú-
pera – FC Košice. 

Mužstvo z metropoly východu 
vedelo, že ak si chce udržať šance 
na zisk primátu v druhej lige, na 
Horehroní musí zabodovať. Seba-
vedomé vyhlásenia značili veľké 
odhodlanie. Zverenci trénera Jo-
zefa Vukušiča plánovali náš  m 
ozbíjať o mimoriadne cenné body. 
Železiari ale súboj zvládli. Takmer 
počas celého priebehu boli lepší a 
zaslúžene si pripísali plný bodový 
zisk. Tréner Roman Skuhravý hrá-
čov pochválil a zložil im kompli-
ment v duchu, že odohrali najlepší 
zápas po zimnej prestávke.

Spokojnosť netajili ani samot-
ní protagonis  . K stretnu  u sa 
postavili zodpovedne a neustále 
bolo vidieť ich snahu súpera pre-
výšiť. Naši hráči si uvedomujú, že 
do konca sezóny je ešte dostatok 
zápasov, no krôčik po krôčiku krá-
čajú za vytúženým cieľom. „Je veľ-
mi pozi  vne, že sme zaznamenali 
štvrté jarné víťazstvo v rade. Prvý 
polčas sme mali pod kontrolou. 
Výnimkou bolo asi päť alebo desať 
minút v jeho priebehu, keď súper 
hrozil zo štandardných situácií,“ 
povedal bezprostredne po stret-
nu   stredopoliar Jozef Špyrka.

V druhom dejstve sa východnia-
ri pokúsili o obrat, lenže Podbre-
zová väčšiu drámu nepripus  la. 
„Po prestávke sledovali diváci hru 
hore-dole. Myslím si však, že sme 
priebeh duelu mali vo svojich ru-

kách. Posledných 15-20 minút sme 
hrali s pokojom na kopačkách. Teší 
ma  ež, že sme boli efek  vni a dali 
tri góly. Mohli sme aj viac, lenže 
ďalšie šance sme už nepremenili,“ 
pokračoval v hodnotení 22-ročný 
futbalista.

Takmer zbúrali šatňu
Podľa slov Špyrku Košičania na-

šich hráčov príliš neprekvapili. „Zo 
všetkých súperov, s ktorými sme 
sa po zimnej prestávke stretli, boli 
práve Košice najviac futbalové. 
Snažili sa otvárať hru a dostávali 
sa k nebezpečným štandardným 
situáciám. Je pozi  vne, že sme vy-
hrali aj štvrtý duel. Sme však noha-
mi pevne na zemi a hoci to bude 
znieť ako klišé, ideme od zápasu k 
zápasu a neriešime, s kým hráme. 
Na každé stretnu  e sa pripravuje-
me zodpovedne,“ nechal sa počuť 
mladý futbalista. 

Pár minút po poslednom hvizde 
rozhodcu vládla v útrobách Zelpo 

arény výborná nálada. Z domácej 
šatne sa ozývali oslavné chorály 
a hráči si víťazstvo dosýta užívali. 
Miestami to vyzeralo, že steny šta-
dióna takýto hluk nevydržia. „Po-
krik je každým ďalším úspešným 
zápasom radostnejší. Teraz nás 
čaká pauza, musíme sa pripraviť 
čo najlepšie na najbližšieho súpe-
ra,“ dodal Špyrka. 

Duel kontrolovali
Pozi  vne hodno  l súboj i Daniel 
Pavúk, autor dvoch našich gólov. 
Aj jeho veľmi teší zisk troch bo-
dov a úspešný krok v ceste za vy-
túženým postupom. „Myslím si, 
že sme hrali dobre celý zápas. Aj 
keď súper hrozil zo štandardiek, 
chvalabohu, ustáli sme ich, dali 
dva góly a do kabín sme išli s po-
kojným vedomím, že vyhrávame o 
dva presné zásahy. Po zmene strán 
sme duel kontrolovali,“ povedal 
úspešný strelec. 

Pavúk sa najskôr presadil v prie-
behu prvého polčasu. Šikovne si 
vo veľkom vápne našiel loptu a 
poslal ju za chrbát skúseného gól-
mana Igora Šemrinca. „Videl som 
priestor na zadnej tyči, kde som 
si nabehol. Samo Ďatko mi poslal 
krásny center. Teší ma, že som si-
tuáciu zakončil gólom,“ opísal svoj 
prvý presný zásah. 

Druhý gólový moment prišiel po 
zmene strán. Podbrezová sa do-
stala do brejku, hos  a nedovolene 
zastavili práve Pavúka a rozhodca 
nariadil pokutový kop. Loptu si po-
stavil sám faulovaný hráč a strelou 
k ľavej žrdi pridal tre   gól svojho 
 mu.

„Na prípadnú jedenástku sme 
boli určení traja. Ja som si veril, zo-

bral si loptu a premenil som,“ po-
vedal dvojgólový hrdina a potvrdil 
slová svojho spoluhráča o najlep-
šom jarnom výkone. „Súhlasím, 
bol to pre nás top zápas v jarnej 
čas  . Hrali sme pokojne svoju hru. 
Myslím si, že sme duel zvládli tak, 
ako sme si povedali a predstavova-
li. Škoda len gólu, ktorý sme dosta-
li. Ale prvoradé sú tri body. Košice 
majú to  ž veľmi dobré mužstvo,“ 
doplnil Pavúk.

Futbalista, ktorý nedávno oslá-
vil 24. narodeniny, sa obzrel aj za 
ostatnými vystúpeniami FK Žele-
ziarne Podbrezová v jarnej čas  . 
„Odohrali sme štyri ťažké zápasy. 
Vyhrali sme tri pro   top  mom 
druhej ligy. Ale ani súboj s Námes-
tovom nebol jednoduchý. Sme 
však spokojní, že máme toľko bo-
dov. Je to úžasné a ideme ďalej,“ 
doplnil.

Odložený zápas
Naši hráči mali odohrať najbliž-

šie ligové kolo už 27. marca na 
pôde FC ŠTK 1914 Šamorín. Duel 
sa napokon hrať nebude, nakoľko 
vedenie nášho klubu požiadalo o 

presun. Zápas sa bude hrať 5. ap-
ríla (utorok) o 16. hodine na šta-
dióne súpera. Dôvodom odkladu 
bola skutočnosť, že viacerí hráči 
FK Železiarne Podbrezová boli po-
volaní do reprezentácie. Richard 
Ludha, Peter Kováčik, Mikuláš Ba-
kaľa a Roland Galčík si oblečú dres 
„dvadsaťjednotky“, Nicolas Šikula 
bude podbrezovské farby hájiť v 
kategórii U19. 

„V tejto chvíli máme šestnásť-
členný káder. Štyria hráči boli 
nominovaní do U21 a Šikula do 
U19, takže stretnu  e by sme ne-
odohrali, aj keby sme veľmi chce-
li. Najbližším súperom teda bude 
Púchov. Dobre sa naňho nachys-
táme, pretože nemáme v úmysle 
nikoho podceniť,“ povedal Roman 
Skuhravý, kormidelník nášho  mu.

Železiari tak nastúpia na najbliž-
ší domáci súťažný zápas v piatok, 
1. apríla, keď privítajú MŠK Pú-
chov.

Medzitým ešte odohrali príp-
ravný duel v stredu, 23. marca. V 
Zelpo aréne privítali fortunaligovú 
ŠKF Sereď. Konečný výsledok bol 
známy až po redakčnej uzávierke.

Naši futbalis   oslavujú gól do siete Košíc.  Foto: FK ŽP/Milan Štefánik

Naši biatlonisti potešili na pretekoch v Osrblí
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

V závere februára sa v biatlono-
vom areáli v Osrblí uskutočnilo 
3. kolo IBU Cupu, ktoré bolo zá-
roveň majstrovstvami Slovenskej 
republiky vo všetkých vekových 
kategóriách. Zastú-
penie mal i náš od-
diel. Podbrezovské 
farby hájili starší do-
rastenci Sebas  án 
Ilavský a Tamara 
Molentová a medzi 
juniormi sa predsta-
vil Filip Bury. 

Naši biatlonis   
rozhodne nesklama-
li a dosiahli zaujímavé výsledky. 
Sebas  án Ilavský sa postavil na 
štart pretekov s hromadným štar-

tom na 12,5 kilometra. Na strelnici 
hneď v úvode trikrát minul, k tomu 
pridal chybu aj na tretej streľbe a 
do cieľa prišiel na 11. mieste. V 
súťaži na 10 kilometrov urobil na 
strelnici viacero chýb. Nakoniec z 
toho bolo 8. miesto. V rýchlost-
ných pretekoch na 7,5 kilometra 

vybojoval piate miesto.
Vo vytrvalostných 

pretekoch na 10 kilo-
metrov nám radosť 
urobila Tamara Mo-
lentová, ktorá tre  m 
miestom v celkovom 
hodnotení bola najlep-
šou Slovenkou v štarto-
vom poli.

V meraní síl s hro-
madným štartom na 7,5 kilometra 
skončila piata, v rýchlostných jej 
pódium ušlo len o vlások. Napo-

kon z toho bola nepopulárna štvr-
tá priečka.

Junior Filip Bury obsadil vo vy-
trvalostných pretekoch na 15 kilo-
metrov celkové 5. miesto, čo sta-
čilo na bronzovú medailu medzi 
Slovákmi. Ešte viac sa mu darilo 
na 12,5 kilometrovej tra  . Obsadil 
výbornú druhú priečku, pričom ho 
predbehol iba Jakub Kováčik, a to 
vďaka lepšej streľbe. 

V rýchlostných pretekoch na 10 
kilometrov to Filip Bury rozbalil 
naplno. Na strelnici urobil iba jed-
nu chybu a vďaka kvalitnému behu 
preťal cieľovú rovinku ako prvý, 
pričom jeho náskok pred druhým 
Kováčikom bol viac ako dve a pol 
minúty. 

Biatlonová sezóna sa pomaly 
končí. Náš oddiel dosiahol viacero 
výborných výsledkov.

Roland Galčík (vpravo) strelil Košiciam nádherný gól.  Foto: FK ŽP/Milan Štefánik

Podrobnejšie hodnotenie vám 
prinesieme v niektorom z ďalších 

vydaní nášho dvojtýždenníka Pod-
brezovan. 

Sebas  án Ilavský na tra  . Foto: Biatlonový oddiel ŠK ŽP


