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Editoriál
Prehupli sme sa už do štvrtého 
mesiaca kalendárneho roka. 
O pár dní nás čaká Veľká noc, 
spojená s rôznymi ľudovými 
tradíciami. Pre kresťanov ide 
o najväčšie sviatky v roku, 
pripomínajúce umučenie a 
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. 
Veľká noc nebýva každý rok v 
rovnakom termíne. Slávime ju 
vždy po prvom splne mesiaca 
po jarnej rovnodennosti. Sviat-
ky jari tak musia byť v čase od 
22. marca do 25. apríla. Táto 
skutočnosť platí od nicejského 
koncilu v roku 325. S týmto ob-
dobím sú späté ľudové zvyky, 
šibačky, oblievanie a zábava. 
Mládenci, podľa dlhoročnej 
tradície, navštevujú dievčiny v 
ich domovoch. Majú so sebou 
korbáč z čerstvých vŕbových 
prútov, ktorým dievčatá šibú 
a zároveň ich oblievajú vodou, 
aby boli zdravé a silné počas 
celého roka. Za odmenu dosta-
nú pohostenie, sladké vajíčko 
alebo aj peniaze. Veľkonočné 
zvyklosti sú u nás veľmi popu-
lárne a dedia sa z generácie na 
generáciu. Symbolmi sviatkov 
sú voda, znamenajúca zdravie 
a krásu, ale tiež bahniatka ako 
obraz nového života. Z kres-
ťanského pohľadu je najtradič-
nejším znakom kríž, na ktorom 
skonal Kristus a tiež baránok 
obetovaný za spásu sveta. Ne-
odmysliteľnými symbolmi sú 
tiež vajíčko, kuriatka či zajačik. 
Veľká noc znamená aj niekoľko 
voľných dní. Nech ju už slávite 
akokoľvek, užite si chvíle oddy-
chu, aby sme sa po sviatkoch, 
plní novej energie, opäť stretli 
v našom zamestnaní.

Milan Gončár

Ing. Libor Trnik
vedúci odboru ekonomických informácií

Radosť kolkárov ŠK Železiarne Podbrezová po vyhratom finále nad nemeckým Zerbstom.                      Foto: archív ŠK ŽP

Pomôžme tým, ktorí to potrebujú
Využite aj tento rok možnosť darovať dve percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii 
Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, organizo-
vanie rôznych podujatí v oblastiach sociálnej sféry, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania a športu. Podporu-
jú región, pomáhajú chorým a postihnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký údel, horehronským deťom 
a mládeži pri vzdelávaní a pri športe, občianskym združeniam pri zachovaní kultúrnych hodnôt alebo pri 
ochrane životného prostredia. O pomoc môže požiadať každý, kto ju potrebuje. Ak sa rozhodnete pre pod-
poru týchto nadácií, vaše peniaze sa dostanú do správnych rúk. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí doteraz 
prispeli svojím percentom dane a veríme, že sa ich okruh rozšíri.

Ako poukázať dve percentá dane?

Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť Vyhláse-
nie o poukázaní dvoch percent dane z príjmu do 30. apríla 2022 daňovému úradu v mieste svojho trvalého 
bydliska. Spolu s Vyhlásením doložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, vyplývajúca z ročné-
ho zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu. V prípade, že si podávate daňové priznanie samostatne, 
uvediete ako prijímateľa dvoch percent dane Nadáciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

Názov organizácie: Nadácia Železiarne Podbrezová
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Právna forma: nadácia
IČO: 37818481
 
Názov organizácie: Nadácia Miška Sotáka
Sídlo: Kukučínova 24,  977 01 Brezno
Právna forma: nadácia
IČO: 37828738

Rok 2021 skončil v zisku

V čase tvorby plánu pre rok 2021 
úradoval Covid-19 na najvyššie 
obrátky. Preto sa očakával ekono-
mický pokles aj v našej spoločnos-
ti, čo bolo vyjadrené plánovaným 
výsledkom hospodá-
renia, a to stratou 7,6 
milióna eur. Prvý pol-
rok 2021 bol pokra-
čovaním situácie na 
trhu z druhej polovi-
ce predchádzajúceho 
roka – to znamená, že 
sme boli v strate, ale 
neskôr sa začala situ-
ácia zlepšovať. Najprv 
v oblasti dopytu po 
našich výrobkoch a od 
leta sa našim obchodníkom poda-
rilo v podstatnej miere presadiť 
vyššie ceny výrobkov. 

V dôsledku tejto situácie sku-
točný výsledok hospodárenia v 
prevádzkovej činnosti za rok 2021 
dosiahol zisk 2,043 milióna eur. 
Výsledok hospodárenia z finan-
čnej činnosti, vďaka dividendám od 
dcérskych spoločností z výsledkov 
predchádzajúceho roka, bol zisk 
2,070 milióna eur.

Tržby za naše výrobky a služby v 

roku 2021 dosiahli výšku 310 mili-
ónov eur, v porovnaní s plánom je 
to viac o 37 percent. Náklady na 
výrobnú spotrebu boli však vyššie 
o 41 percent. Rúr na predaj sme 
vyrobili o 18,7 tisíc ton viac ako sta-
novil plán. 

Účtovná hodnota majetku spo-
ločnosti ŽP a.s. ku 
koncu roka 2021 pred-
stavuje hodnotu 325 
miliónov eur. Vďaka 
vyššej hodnote pre-
investovania oproti 
odpisom dlhodobý 
hmotný majetok me-
dziročne vzrástol o 1,9 
milióna eur. Pohľadáv-
ky z obchodného sty-
ku nám narástli o 21,3 
milióna eur, zásoby 

o 18,5 milióna eur a záväzky z ob-
chodného styku o 11,1 milióna eur. 
Majetok spoločnosti je krytý vlast-
nými zdrojmi podielom 65 percent, 
úverová zadlženosť je na úrovni 
16,5 percenta. 

Správnosť, pravdivosť a preuká-
zateľnosť zobrazenia finančnej si-
tuácie a výsledku hospodárenia 
spoločnosti Železiarne Podbrezová 
a.s. k 31.12.2021 overila a potvrdila 
audítorská spoločnosť Deloitte Au-
dit s.r.o. Bratislava.

Fantastický úspech! Kolkári vyhrali Ligu majstrov
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Počas prvého aprílového víkendu 
sa v maďarskom meste Pápa stret-
li štyri najlepšie mužské družstvá 
tohtoročnej edície kolkárskej Ligy 
majstrov. V sobotu boli na prog-
rame semifinálové zápasy. V tom 
prvom na seba narazili nemecký 
Zerbst a taliansky Neumarkt. Dru-
hé semifinále hrali kolkári ŠK Že-
leziarne Podbrezová proti nemec-
kému celku SKK Chambtalkegler 
Raindorf. 

Od začiatku to bol náročný a vy-
rovnaný zápas, no naši kolkári si 
počínali výborne. Po úvodnej dvoj-
ici, v ktorej nastúpili Erik Kuna a Jan 
Bína, viedli železiari 2:0. Po druhej 
bolo už 3:1 v náš prospech, keď 
ďalší bod pridal Jiří Veselý. Tomáš 
Pašiak nebodoval. Posledná dvoj-
ica Bystrík Vadovič a Peter Nemček 
mala pred sebou neľahkú úlohu – 
dotiahnuť zápas do víťazného kon-
ca. Nemeckí kolkári ich síce porazili, 
no naši nahrali dostatok bodov, aby 
získali ďalšie dva dôležité body za 
súčet zvalených kolov družstvom. 
Naši ich spolu zvalili 3634, kým Ne-

mci len 3600. Celkový výsledok 5:3 
posunul Podbrezovú do finále.

Semifinále zhodnotil hlavný tré-
ner Miloš Ponjavić: „Hrali sme s 
vicemajstrom Nemecka, ktorý je 
momentálne stále v hre o nemec-
ký titul, kde súperí so Zerbstom. V 
družstve má štyroch nemeckých re-
prezentantov a dvoch českých legi-
onárov. Ide o veľmi silný tím. Zápas 
bol od začiatku ťažký, no pomohlo 
nám, že sme vyhrali prvú dvojicu. 
Na konci to už Peťo a Bibo (Nemček 
a Vadovič, pozn. redakcie) udržali. 
Zápas nám otvoril dvere do finále 
a boli sme, samozrejme, veľmi spo-
kojní. Každý zo štyroch tímov prišiel 
vyhrať a bolo to naozaj veľmi vyrov-
nané.“

Finále rozhodol posledný hod
V nedeľu nastúpili naši kolkári na 

finálový zápas proti nemeckému 
Zerbstu. Zostava bola rovnaká ako 
v predchádzajúcom zápase, dokon-
ca šli naši kolkári v rovnakom po-
radí ako v semifinále. Prvá dvojica 
Bína – Kuna opäť nesklamala a ujali 

sme sa vedenia 2:0. Druhá dvojica 
Pašiak – Veselý získala, ako sa ne-
skôr ukázalo, veľmi dôležitého pol 
bodu. Český legionár Veselý totiž 
remizoval s Nemcom Poitingerom. 
Priebežný stav 2,5:1,5 nám dával 
šancu na víťazstvo. Na koly však 
viedli Nemci, čo im v tej chvíli za-
ručovalo dva body do konečného 
skóre. Priebežne sme teda strácali 
na Zerbst bod a posledná dvojica 
Vadovič – Nemček musela nahrať 
viac kolov alebo vyhrať svoje zá-
pasy. Bola to nakoniec dráma až 
do úplného záveru, ktorú v posled-
nom hode rozhodol zvalením ôs-
mich kolov Bystrík Vadovič. Na koly 
sme síce tesne prehrali v pomere 
3748:3751, na body to však bolo 
4,5:3,5 v náš prospech. Kolkári z 
Podbrezovej sa tak po štvrtýkrát 
stali víťazmi Ligy majstrov.

Spokojnosť po finále neskrýval 
ani náš srbský tréner, ktorý bol pri 
všetkých štyroch víťazstvách pod-
brezovských kolkárov v Lige maj-
strov. „Tento rok s nami nikto ne-
počítal, no my sme dokázali vyhrať. 

Som hrdý na chalanov a na to, čo 
sa im podarilo. Opäť sme dokázali, 
že Podbrezová je vo svete kolkov 
veľké meno. Momentálne je ŠK 
Železiarne Podbrezová, čo sa týka 
Ligy majstrov, najlepším tímom 
na svete. Máme spolu štyri tituly, 
štyrikrát sme boli druhí a dvakrát 
tretí,“ vymenoval úspechy Miloš 
Ponjavić.

A ako zvládal rozhodujúce chvíle 
pri poslednom hode Bystríka Vado-
viča? „Ja som už zvyknutý na adre-
nalín. Keď som bol mladší, prežíval 
som iné emócie. Teraz som starší a 
skúsenejší, viem sa už kontrolovať. 
Priznám sa, trochu som mal obavu 
pri poslednej dvojici vo finále, ale 
som rád, že sme uspeli. Teší ma, že 
zápas rozhodol práve Vadovič, lebo 
ide o kolkára, ktorý veľa trénuje a 
dáva tomuto športu všetko. Teraz 
sa mu to vrátilo. Samozrejme, ide 
predovšetkým o tímový úspech a 
vyzdvihnúť musím výkon všetkých 
hráčov, ktorí hrali, pretože odviedli 
na dráhach maximum,“ pochválil 
svojich zverencov Ponjavić.

Tréner Miloš Ponjavić bol pri všetkých 
štyroch víťazstvách podbrezovských kol-
károv v Lige majstrov.        Foto: B. Vadovič
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Nezabúdajte, stravu je 
potrebné dopredu si objednať

Spoločnosť ŽP Gastroservis, s.r.o., 
ktorá zabezpečuje stravovanie 
v našich železiarňach, opätovne 
apeluje na všetkých zamestnan-
cov a návštevníkov jednotlivých 
kantín, aby dbali na dodržiavanie 
objednávania jedla a urobili tak 
najneskôr deň vopred. Neustále 
totiž pribúda ľudí, ktorí prichá-
dzajú do stravovacích zariadení a 
vypýtajú si jedlo bez objednania 
– „na voľno.“ 

Keď príde do jedální niekoľko 
stravníkov bez predošlej objed-
návky, je to akceptovateľné. Ak ich 
je však tretina zo všetkých počas 
dňa, situácia sa stáva neúnosnou. 
Kuchári nevedia, koľko majú re-
álne porcií uvariť a aké množstvo 
rozdeliť do kantín tak, aby bola 
strava každému vydaná. Je to ná-
ročné aj pre za-
m e st n a n k y n e 
kantín, ktoré 
musia na číta-
cích jednotkách 
priebežne kontrolovať množstvo 
už odobratých jedál. Ide o zbytoč-
ne zložitý proces, ktorému sa dá 
jednoduchým spôsobom predísť. 
Stačí byť len viac kolegiálny, ústre-
tovejší a pozornejší. 

„Počet stravníkov, ktorí prichá-
dzajú po jedlo „na voľno,“ neustá-
le narastá a dnes tvoria asi 30 per-
cent zo všetkých. Je to veľké číslo 
a pre našu spoločnosť je náročné 
odhadnúť, koľko ľudí príde v daný 
deň do kantíny a bude chcieť jed-
lo bez objednania,“ povedala Ing. 
Jana Kohútová, riaditeľka  spoloč-
nosti ŽP Gastroservis, s.r.o.

Hoci si zamestnanci môžu byť 
istí, že nezostanú hladní, určité 
pravidlá by mali  dodržiavať. Pri ta-
kom množstve jedál iná možnosť 
ani neexistuje. „Rozumieme, keď 
si niekto nestihol obed objednať 
dopredu, prípadne musel zostať 
pracovať nadčas alebo zobral za 
niekoho zmenu. V tejto covidovej 
dobe je to v poriadku. Ale ak nie-
kto prichádza k okienku bez objed-
nania denne a ešte je nespokojný, 
že nedostal jedlo, na ktoré mal 
chuť, to mi príde neférové,“ pokra-
čovala J. Kohútová. 

Stravníci si môžu jedlo objednať 
do 13. hodiny, deň vopred. Nie-

ktorí žiadali, aby mohli tento krok 
realizovať aj neskôr. Lenže táto 
možnosť nie je reálna. 

„Musíme vykalkulovať každé 
jedno jedlo a vyskladniť suroviny 
zo skladu. Mäso v sklade je pod-
chladené, ale aj mrazené. Násled-
ne je potrebné všetky suroviny 
prichystať, a potom variť. Nie je to 
ako doma, že si rozmyslíte, čo ide-
te variť a hneď sa do toho pustíte. 
Pripravovať jedlo pre stovky ľudí 
vyžaduje istý proces, postupnosť, 
administratívu, prísnu hygienu a 
ďalšie kroky. A aj naši zamestnanci 
majú určitú pracovnú dobu, počas 
ktorej musia všetky tieto úlohy 
splniť,“ upozornila.

Burza sa osvedčila
Spoločnosť ŽP Gastroservis, s.r.o., 

spolu s vedením akciovej spoloč-
nosti Železiarne Podbrezová, preto 
hľadá čo najvhodnejšie riešenia k 

maximálnej spo-
kojnosti stravní-
kov. V minulom 
roku bola spus-
tená burza. Ak 

stravník v niektorý deň nemá mož-
nosť ísť po jedlo, aj keď si ho ob-
jednal, môže ho ponúknuť inému 
zamestnancovi v elektronickom 
systéme.

„Tento nápad sa osvedčil. Jed-
lo sa v ponuke na burze rýchlo 
minie a hneď je záujemca, ktorý 
si ho objedná. Preto chcem ľudí 
povzbudiť, aby sa nebáli dopredu 
objednávať. V prípade, ak pokrm 
nebudú chcieť, môžu ho ponúk-
nuť na burzu a tam sa určite nájde 
stravník, ktorý si ho vyberie. Bur-
zu sme spustili aj v škole. Študenti 
skúmali, rozmýšľali, ale napokon 
sa novinka uchytila aj tam,“ pove-
dala. 

Dodržiavajte harmonogram
Spoločnosť ŽP Gastroservis, s.r.o. 

má v súčasnosti od 1500 do 2000 
objednávok denne. „Najmenej 
stravníkov je v pondelok, pretože 
sú rôzne školenia, služobné cesty 
či porady. Ale opäť sa dostávame 
do situácie, že v tento deň prichá-
dza najviac ľudí po jedlo „na voľ-
no.“ Vzniká potom zbytočná ner-
vozita. Zamestnanci si totiž zvykli, 
že stravu si neobjednajú, ale aj tak 
ju dostanú. Lenže toto nie je správ-
na cesta,“ upozornila J. Kohútová. 

Následne pripomenula aj har-
monogram nástupu zamestnan-
cov do stravovacích zariadení, o 
ktorom sme písali v čísle 5 novín 
Podbrezovan. „Najmä v ranných 
hodinách a cez víkend je situácia 
náročná a do kantíny príde naraz 
veľa ľudí. Naše ženy nemajú šan-
cu všetko stíhať. Čiže vydávať tep-
lú stravu na tanier, balené jedlo, 
predávať doplnkový sortiment a 
ešte aj potvrdzovať vrátený príbor 
a obsluhovať umývačky riadu. Aj v 
tomto prípade prosím o toleranciu 
a dodržiavanie harmonogramu.“ 

Ponuka bagiet
Spoločnosť ŽP Gastroservis, s.r.o. 

sa neustále snaží vyhovieť všet-
kým zákazníkom, preto prišla s 
ďalšou novinkou. Zamestnanci, 
ktorí zostávajú v práci dlhšie ako 
osem hodín a už nechcú ďalšie 
varené jedlo za príslušnú zmenu, 
majú možnosť vziať si so sebou ba-
getu ako náhradu za varený pokrm 
(jeden balík obsahuje dve oblože-
né bagety, zabalenú podchladenú 
polievku a pečivo).

„Bagety pripravujeme zväčša tri-
krát v týždni. Pracovníci si ju môžu 
kúpiť v jednotlivých kantínach. Ide 
o rozšírenie sortimentu a táto po-
nuka sa stretla s pozitívnym ohla-
som najmä u zamestnancov v po-
obednej a nočnej zmene,“ doplnila 
J. Kohútová. 

Stravovanie v našej spoločnosti 
je nepretržitý proces a kolobeh. 
Od objednávky, kalkulácií, vy-
skladnenia, prípravy až po výdaj 
stravy. Ide o postupnosť, ktorú je 
potrebné dodržiavať, aby zbytoč-
ne nevznikala nervozita, všetko sa 
včas stíhalo a bolo zvládnuté bez 
problémov. 

„Chceme, aby bol každý náš zá-
kazník spokojný. Preto ich aj touto 
cestou ešte raz prosím, aby v rám-
ci plynulého a bezproblémového 
vydávania stravy dodržiavali sta-
novené pravidlá. Uľahčí to nielen 
samotnú prípravu, ale aj výdaj ho-
tového či baleného jedla,“ dodala 
v závere riaditeľka spoločnosti ŽP 
Gastroservis, s.r.o.

Železiarne Podbrezová ponúkli utečencom prácu
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Vojenský konflikt na Ukrajine trvá 
bezmála dva mesiace a situácia je 
naďalej vážna. Na Slovensko stále 
prúdia stovky utečencov, väčši-
nou ženy s deťmi, aby unikli pred 
bombardovaním. Z krajiny utiekli 
už milióny ľudí a mnohí z nich sa 
dočasne usadili pod Tatrami. Vý-
nimkou nie je ani Horehronie, kde 
sa v súčasnosti nachádzajú mno-
hé rodiny. 

Ochota a súcit sa ale nevytratili 
a Slováci nezištne podali pomocnú 
ruku. Zapojili sa do rôznych zbie-
rok alebo poskytli utečencom uby-
tovanie. Aby sme Ukrajincom ešte 
viac uľahčili zložitú situáciu, zorga-
nizovalo mesto Brezno podujatie 
„Vitajte na Horehroní.“ Uskutoč-
nilo sa v kultúrnom dome a malo 
informačný charakter. Cieľom bolo 
pomôcť našim susedom lepšie sa 
zorientovať v cudzej krajine.

Takmer dve stovky prítomných 
sa dozvedelo mnoho užitočných 
informácií, ale bolo im ponúknuté 
i zamestnanie. Nedostatok pra-
covnej sily v rôznych sférach vý-
roby, priemyslu či služieb je totiž 
veľký. Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Brezne eviduje viacero 
voľných miest, ktoré nie sú dlho-
dobo obsadené a mohli by ich po-
kryť práve obyvatelia Ukrajiny.  

Niekoľko pracovných pozícií 
ponúkli aj naše železiarne. Prí-
padným záujemcom pripravili 
jednoduchú prezentáciu, aby mali 
prehľad o fungovaní hutníckeho 
závodu v Podbrezovej. Ponuky 
predstavili nielen ženám, ale aj 
niekoľkým mužom, ktorí do Brezna 
prišli. Pri informačnom stánku Že-
leziarní Podbrezová sa mohli viac 
dozvedieť o spracovaní ocele, mali 
možnosť vidieť priebeh tavenia že-
leného šrotu či výrobu oceľových 
rúr. Ukrajinci sa zaujímali o voľné 
profesie, ako ťahač rúr, rovnač rúr 

alebo riadič píl 1000 OHLER ko-
nečných dĺžok. Ľahšie práce, ktoré 
môžu vykonávať nielen muži, ale 
aj ženy, boli taktiež súčasťou na-
šej ponuky – žeriavnik mostového 
žeriavu, nakladač, delič oblúkov a 
odhraňovač oblúkov a zušľachťo-
vač-žíhač III. Každý, kto sa pri sto-
líku našej akciovej spoločnosti pri-
stavil, dostal do rúk leták s ďalšími 
potrebnými informáciami. 

Hoci sa väčšina ľudí z Ukraji-
ny plánuje vrátiť do vlasti alebo 
presunúť ďalej na západ, naďalej 
existuje možnosť, že viaceré ro-
diny zostanú žiť na Slovensku. Je 
pravdepodobné, že si budú ženy, 
prípadne niekoľko mužov, hľadať 
u nás prácu a práve seminár v 
Brezne im mal pomôcť. Nateraz je 
otázne, koľko percent Ukrajincov 
sa na našom trhu reálne usadí a či 
pôjde o krátkodobé alebo dlhodo-
bé riešenie. Všetko bude závisieť 
od situácie a priebehu vojenského 
konfliktu.

Železiarne Podbrezová sa aj ta-
kýmto spôsobom snažia uľahčiť 
život tým, ktorí sa nie vlastnou 
vinou ocitli v neznámej krajine, 
sú mnohokrát v núdzi a nevedia, 

čo prinesie zajtrajšok a majú záu-
jem pracovať. Ale až ďalšie týždne 
a mesiace ukážu, či sa vo výrobe 
objavia aj ukrajinsky hovoriaci za-
mestnanci.

Na podujatí „Vitajte na Horehroní“ mali svoj stánok aj Železiarne Podbrezová. Utečenci z 
Ukrajiny sa zaujímali predovšetkým o fungovanie výroby v našej akciovej spoločnosti a o 
voľné pracovné miesta. Foto: T. Kubej

Objednávka jedla:
- priamo v kantínach,
- cez intranet,
- internetom cez počítač alebo  
mobil.

Organizačné normy
Poriadok P-06/2019
revízia 4, zmena I Prevádzkový poriadok hradu Ľupča

Smernica S-001/2022
revízia 1, zmena 0

Riadenie projektov – interné projekty 
výskumu a vývoja

Smernica S-014/2018
revízia 2, zmena II Manažérstvo rizík

Smernica S-172/2015
revízia 2, zmena II

Používanie telekomunikačného zaria-
denia ŽP a.s.

Smernica S-297/2022
revízia 3, zmena 0

Postup pri zabezpečení náhradných 
dielov prevádzkarňou centrálna údržba

Smernica S-384/2018
revízia 9, zmena III

Vznik, zmeny a skončenie pracovného 
pomeru

Smernica S-435/2022
revízia 6, zmena 0 Činnosť prevádzkarne ťaháreň rúr

Smernica S-439/2022
revízia 5, zmena 0

Technicko-technologická dokumentá-
cia

Smernica S-493/2022
revízia 3, zmena 0 Činnosť prevádzkových údržieb

Smernica S-500/2017
revízia 3, zmena I Konsolidovaná účtovná závierka

Smernica S-506/2018
revízia 4, zmena I Ochrana osobných údajov

Pokyn PO-175/2021
revízia 7, zmena I

Strategické a nestrategické materiály a 
služby

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Príkaz č. 05/2022 Obchodovanie s emisnými kvótami skle-
níkových plynov

Príkaz č. 06/2022 Kontrola, údržba a prehliadka stavu 
elektrického zariadenia v ŽP a.s.

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

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

Právny odbor – referát organizácie
a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Ing. Soňa Roštárová

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní 
Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej usta-
novení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola 
vždy platná a aktuálna. 

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument 
D-05/2022 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a 
organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na 
nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legis-
latívy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajú-
com mesiaci. V marci boli zverejnené:

M. Gončár
noviny@zelpo.sk
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Víťazná zmena „C“ v stredisku LKR vo valcovni bezšvíkových rúr.       Foto: T. Kubej

O víťaznej zmene rozhodli stabilné výkony
Súťaž medzi zmenami vo valcovni bezšvíkových rúr

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Po prestávke zapríčinenej pan-
démiou koronavírusu beží opäť 
v akciovej spoločnosti Železiarne 
Podbrezová súťaž medzi pracov-
nými zmenami vo výrobných a 
obslužných prevádzkarňach. Sú 
do nej zapojené pracovné kolek-
tívy kategórie „R“ z 
oceliarne, valcovne 
bezšvíkových rúr, ťa-
hárne rúr, centrálnej 
údržby, energetiky, 
dopravy a odboru ria-
denia kvality.

Kritériá súťaže sú 
zamerané na kvalitu, 
výsledky hospodá-
renia, dodržiavanie 
zásad bezpečnosti pri 
práci, reklamácie a sú 
vyhodnocované a zve-
rejňované na vývesných tabuliach 
prevádzkarní. Vlani sme kvôli vyne-
chanému ročníku o súťaži zmien v 
našich novinách nepísali, teraz vám 
opäť predstavujeme víťazné kolek-
tívy jednotlivých prevádzkarní.

O priebehu súťaže vo valcovni 
bezšvíkových rúr nás informoval 
Ing. Bořivoj Mudrich, vedúci „stu-
denej časti“:
ako pokračovala súťaž medzi zme-
nami v roku 2021?

- Celý minulý rok pokračovala sú-
ťaž medzi zmenami na jednotlivých 
strediskách podľa nezmenených 
pravidiel a kritérií. Zamestnanci 

ich už poznajú, a pre-
to dokážu prekonávať 
stanovené limity. Z 
roka na rok je nároč-
nejšie stať sa najús-
pešnejšou zmenou.

Spomenuli ste, že 
pravidlá súťaže sú 
rovnaké ako v pred-
chádzajúcich rokoch. 
Na čo sú zamerané?

- Áno, jednotlivé 
kritériá vyhodnocova-

nia medzizmenovej súťaže zostali 
zachované. Sú zamerané na efek-
tivitu, kvalitu a bezpečnosť práce. 
Každoročne sa však mení hodnota 
týchto kritérií, v závislosti od stano-
vených výrobných úloh. Čo najviac ovplyvňovalo priebeh 

súťaže?
- Minulý rok bola súťaž ovplyv-

nená personálnym obsadením jed-
notlivých zmien, nie vždy sme ich 
mali naplnené. Aj našu prevádzku 
zastihla pandémia Covid-19 a fle-
xibilnejšie sme sa museli prispôso-
bovať chýbajúcim zamestnancom. 

Predstavte nám víťazný kolektív 
za rok 2021.

- Víťazným kolektívom v súťaži 
medzi zmenami sa vo valcovni bez-

švíkových rúr v stredisku LKR (linka 
kotlových rúr) za rok 2021 stala 
zmena „C“ pod vedením majsterky 
Bc. Zuzany Gregorovej a predáka 
Daniela Žilíka. Týmto chcem poďa-
kovať zamestnancom zmeny „C“ za 
zodpovedný prístup k plneniu pra-
covných úloh.

Čo posunulo víťazov do popredia 
pred ostatné súťažné kolektívy?

- V stredisku LKR, tak ako každo-
ročne, bola medzizmenová súťaž 
vyrovnaná a kolegovia sa navzájom 

dopĺňali. Pri mesačnom vyhodno-
covaní súťaže sa zmeny striedali 
vo vedení a o víťazovi rozhodli sta-
bilné výkony. Zmena „C“ mala pri 
zhodnotení celého minulého roka 
najstabilnejšie výkony pri plnení 
výrobných úloh.

V závere sa chcem poďakovať 
všetkým zamestnancom valcovne 
bezšvíkových rúr za ich odvedené 
výkony v roku 2021, bez ktorých 
by sme neboli schopní plniť výrob-
né úlohy a prekonávať stanovené 
ciele.

            V stredisku LKR, tak ako každoročne, bola 
medzizmenová súťaž vyrovnaná a kolegovia sa 

navzájom dopĺňali. Pri mesačnom vyhodnocovaní 
súťaže sa zmeny striedali vo vedení a o víťazovi 

rozhodli stabilné výkony. Zmena „C“ mala pri 
zhodnotení celého minulého roka najstabilnejšie 

výkony pri plnení výrobných úloh.
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T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Žiaci našej školy získavajú prax v železiarňach už počas štúdia. Foto: J. Čief

Kým niektorí žiaci onedlho končia 
štúdium v našej škole, ďalší sa v 
uplynulom období rozhodovali, 
kam povedú ich nasledujúce kro-
ky. Výber strednej školy je pre 
deviatakov dôležitý a veľakrát sa 
žiaci do poslednej chvíle nevedia 
rozhodnúť, akú si vybrať. V tejto 
súvislosti sme oslovili riaditeľku 
Súkromnej spojenej školy Žele-
ziarne Podbrezová, Ing. Miriam 
Pindiakovú.

aké odbory v nasledujúcom škol-
skom roku otvárate?

- Žiaci základných škôl mali ter-
mín na podávanie prihlášok na 
strednú školu do 20. marca 2022, 
preto je ešte príliš predčasné kon-
štatovať, aké odbory či profilácie v 
nasledujúcom školskom roku otvo-
ríme. Prijímacie skúšky sa uskutoč-
nia v prvom termíne 2. a 3. mája. 
V organizačnej zložke Súkromná 

stredná odborná škola hutnícka 
Železiarne Podbrezová ponúkame 
štúdium v štyroch študijných a 
dvoch učebných odboroch. V orga-
nizačnej zložke Súkromné gymná-
zium Železiarne Podbrezová majú 
žiaci možnosť vybrať si jednu zo 
štyroch profilácii. Definitívne ob-
sadenie jednotlivých študijných, 
respektíve učebných odborov a 
profilácii, budeme vedieť až po po-
tvrdení žiaka o nastúpení na stred-
nú školu a uzatvorení prijímacieho 
konania.

ak by si niekto nepodal prihlášku 
včas a dodatočne by si to rozmys-
lel, má možnosť prihlásiť sa aj po 
termíne?

- Samozrejme, že je aj ďalšia 
možnosť. Pokiaľ sa počet miest 
prvého ročníka nenaplní v prvom 
kole prijímacieho konania, škola 
môže vyhlásiť druhé kolo. Väčši-
nou sa koná v druhej polovici júna. 
O konkrétnom termíne prijímacích 
skúšok informujeme prostredníc-

tvom webovej stránky školy a so-
ciálnych sietí.

aké sú výhody štúdia v Súkromnej 
spojenej škole Železiarne Podbre-
zová?

- Škola, v spolupráci so zria-
ďovateľom, poskytuje žiakom 
množstvo benefitov a zapája sa 
do rôznych projektových výziev a 
medzinárodných mobilít. Posky-
tuje im moderne vybavené a zre-
konštruované priestory, odborné 
učebne pre výchovno-vzdelávací 
proces, nadštandardné internát-
ne ubytovanie a množstvo ďalších 
benefitov. Zabezpečuje vyučovací 
proces kvalifikovanými pedagóg-
mi, bezplatný školský autobus, 
každoročne školské rovnošaty šité 
na mieru a pracovný odev. V nepo-
slednom rade je to aj motivačné 
finančné ohodnotenie prostred-

Železiarne Podbrezová garantujú absolventom 
prijatie do zamestnania hneď po ukončení štúdia

níctvom finančného zabezpeče-
nia žiakov študujúcich v duálnom 
systéme vzdelávania a štipendij-
ného programu pre žiakov oboch 

organizačných zložiek. Zriaďovateľ 
garantuje absolventom školy hneď 
po ukončení štúdia prijatie do za-
mestnania.

aj v tomto roku pripravila akciová 
spoločnosť Železiarne Podbrezo-
vá letné tábory pre deti našich 
zamestnancov. Na výber sú dva 
pobytové a jeden denný. Termín 
uzávierky prihlásenia účastníkov 
je pri všetkých troch do 29. apríla. 
V prípade väčšieho záujmu budú 
uprednostnené deti, ktoré sa v mi-
nulých rokoch nezúčastnili detské-
ho tábora organizovaného ŽP a.s.

Prvý z pobytových bude v obci 
Repište, tradične v Horskej chate 
U daniela. Na výber sú dva turnu-
sy, ktoré trvajú 15 dní. Prvý termín 
je od 1. do 15. júla. Počas úvodné-
ho týždňa bude témou „Gringott 
banka,“ v druhom „Atlantída a zlo-
deji svetla“. Ďalší turnus sa začína 
12. a končí 26. augusta. Témami 
sú tentokrát „Kráľovstvo rebelov“ 
a „Strom želaní“. Tábor je vhodný 
pre deti vo veku 6 až 16 rokov. Do-
prava do Repišťa aj naspäť bude 
zabezpečená autobusom.

Druhý pobytový tábor je Spe-

Mgr. Magdaléna Bardelčíková
odbor personalistiky a miezd

Uzávierka prihlášok do letných táborov sa blíži

akland v Bystrej. Účastníci budú 
ubytovaní v Penzióne Tále. Všetky 
tri turnusy sú naplánované počas 
júla. Prvý termín je od 3. do 9. 
júla, druhý od 10. do 16. a tretí od 
17. do 23. júla. Ide o šesťdňový tá-
bor, v ktorom je oficiálny jazyk an-
gličtina. Prihlásiť môžete deti od 8 
do 15 rokov. Doprava tam aj späť 
je individuálna.

Pre mladých golfistov organizu-
je naša spoločnosť denný tábor na 
Táľoch. Na výber je päť turnusov 
v júli a auguste. Prvý termín je od 
11. do 15. júla, druhý od 18. do 
22. a tretí od 25. do 29. júla. V au-
guste sú potom ešte dva turnusy, 

od 15. do 19. a od 22. do 26. Ide 
o päťdňový tábor, ktorý je vhodný 
pre 6 až 15-ročné deti. Prebie-
ha počas pracovného týždňa, od 
pondelka do piatka, v čase od 7. 
do 16. hodiny. Doprava je indivi-
duálna.

Viac informácií nájdete na webo-
vých stránkach:
http://www.agenturaok.sk/ - Cha-
ta u daniela, Repište;
http://www.speak.sk/ - Speak-
land, Bystrá;
http://www.golftale.sk/akcie/det-
ska-golfova-skola/ - Detská golfo-
vá akadémia, Tále.

Strojári počas nástupu na programovanie.  Foto: I. Majer

Naši mladí strojári získavali skúsenosti v Brne
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Žiaci Súkromnej spojenej školy 
Železiarne Podbrezová, odboru 
mechanik strojov a zariadení, 
absolvovali dvojtýždenný pobyt 
v Brne v Strednej škole strojáren-
skej a elektrotechnickej. Mobilitu 
s názvom Získavanie skúseností 
v susednej krajine absolvovali v 
rámci projektu erasmus+. Kolek-
tív viedol pedagóg Ing. Ivan Ma-
jer. 

Pobyt mal poznávaco-vzdelá-
vací charakter. Na začiatku mo-
bility absolvovali všetci účastníci 
školenie o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, aby si následne 
vymenili skúsenosti so svojimi čes-
kými kolegami. Chlapci sa zozná-
mili s programovaním a na tretí 
deň navštívili Technické múzeum 
v Brne. Najviac ich zaujali moto-
rové vozidlá Škoda, Volga či Lada 
Žiguli, ale i motocykle či lietadlá 
MIG. Zaujímavé bolo zváranie a 
porovnanie jednotlivých zváracích 

techník. Naši žiaci Erik Belko, Da-
vid Marčák a Jakub Nosáľ dosiahli 
vysoké hodnotenie zvarov.

Pútavá bola exkurzia vo fabrike 
ZKL Brno, kde mohli vidieť pro-
dukciu valivých ložísk. Spoznali 

spôsob výroby jednotlivých častí, 
krúžkov 1 a 2, ale aj sústruženie, 
tepelné spracovanie či brúsenie. 
Veľmi ich zaujal spôsob výroby va-
livých teliesok, či prehliadka trak-
torov Zetor. Niektorí si sadli aj do 
kabíny a pozreli, ako sa taký trak-
tor vyrába. 

Pre žiakov bola pripravená ex-
kurzia do firmy FERMAT CZ, kto-
rá vyrába a repasuje obrábacie 
stroje. Išlo o prehliadku, ktorá 
posunula chlapcov v strojárskom 
vedomí o míľový krok dopredu. 
Videli techniku, brúsenie, ale i 
rôzne typy frézovacích hláv, skla-
danie a mnoho ďalšieho. 

Rovnaký úspech zožala aj náv-
števa spoločnosti TECNOTRADE 
– obrábacie stroje. Študenti sa 
zoznámili so špičkovou technikou, 
kvalitnými výrobkami a dozvedeli 
sa informácie o predaji a servise 

CNC obrábacích strojov a 3D tla-
čiarní. 

Niekoľkodňový pobyt na Mora-
ve obohatil študentov o množstvo 
nových poznatkov a vedomostí. 
Žiaci si užili aj dostatok voľnoča-
sových aktivít. Navštívili zoologic-
kú záhradu, kino, mali prehliad-
ku mesta Brno, hradu Špilberk, 
kondíciu naberali pri turistike a 
športe, a večery trávili s hudbou. 
Viacerí ukázali svoj talent, niektorí 
hrali na hudobné nástroje, iní zasa 
navštívili operu a spolu si zasúťa-
žili v bowlingu.

Takmer dvojtýždňová akcia spl-
nila svoj účel. Mladí strojári sa 
nielen veľa dozvedeli, ale aj utužili 
kolektív a trávili čas zmysluplne. 
Výmenný pobyt na partnerskej 
škole v Brne bol pre nich veľkým 
obohatením a spestrením vyučo-
vacieho procesu.
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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 autenticky 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 systematickou 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 aktivity 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 systematic-
kej obnovy hradu Ľupča.

,

Jedálny lístok
11. – 17. 4. 2022

Pondelok
Polievky: šurdica, tekvicová, peči-
vo. 
● Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, uhorka,
● Hovädzia pečienka sviečková, 
cestovina, 
● Morčacie prsia prírodné, zelero-
vá remuláda, 
● Pečené buchty plnené makom, 
kakao. 

Utorok
Polievky: gulášová, krupicová so 
zeleninou, pečivo. 
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa,
● Pečené kuracie stehno, zelenino-
vá ryža, kompót, 
● Halušky s kyslou kapustou a sla-
ninou, 
● Zemiakové knedličky čučoried-
kové, orechová posýpka. 

Streda
Polievky: šošovicová kyslá, zeleni-
nová so šunkou, pečivo. 
● Hovädzie mäso námornícke, tar-
hoňa, uhorka, 
● Bravčový rezeň telgártsky, zemia-
ková kaša, šalát,
● Kuracie stehno so zeleninou, 
špenátové rezance, 
● Palacinky s džemom a čokolá-
dou.

Štvrtok
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
karfiolová, pečivo. 
● Kuracie prsia plnené nivou, ryža, 
šalát, 
● Bravčová pečená krkovička, ka-
pusta, knedľa, 
● Vyprážané čevapčiči, zemiaky, 
šalát, 
● Bageta tuniaková. 

Piatok
Polievka: krúpková, pečivo. 
● Vyprážaná ryba, zemiaky, kom-
pót, 
● Bravčové stehno záhradnícke, 
slovenská ryža, uhorka. 

Sobota
Polievka: roľnícka, pečivo. 
● Hovädzie dusené, paradajková 
omáčka, knedľa, 
● Kuracie prsia s horčicou, ryža, 
uhorka.

Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo. 
● Kuracie stehno na paprike, ces-
tovina, 
● Bravčový rezeň s broskyňou a sy-
rom, opekané zemiaky.

,

Jedálny lístok
18. – 24. 4. 2022

Pondelok
Polievka: brokolicová dánska, pe-
čivo. 
● Kuracie prsia na hubách, ryža, 
uhorka, 
● Bravčová pečienka sedliacka, 
červená kapusta, knedľa. 

Utorok
Polievky: zeleninová, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo. 
● Pečené kuracie stehno s kapus-
tou, zemiaky, 
● Bravčový perkelt, cestovina, 
● Zeleninový nákyp s nivou, uhor-
ka, 
● Šúľance plnené nutelou, maková 
posýpka.

Streda
Polievky: fazuľová kyslá, horácka, 
pečivo. 
● Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
šalát, 
● Goralská pochúťka, knedľa, 
● Varená brokolica, zemiaky, syro-
vá omáčka,
● Hydinový šalát, pečivo. 

Štvrtok
Polievky: boršč s mäsom, pohron-
ská, pečivo. 
● Bravčové mäso Chilli con Carne, 
tarhoňa, šalát, 
● Vyprážaný kurací rezeň furman-
ský, zemiaková kaša, uhorka, 
● Rizoto zeleninové s bravčovým 
mäsom, uhorka,
● Škoricové osie hniezda, kakao. 

Piatok
Polievky: slepačia, rascová s vaj-
com, pečivo. 
● Bravčové stehno hamburské, 
knedľa, 
● Hovädzie mäso na korení, ryža, 
šalát, 
● Fašírka, paradajková kapusta, ze-
miaky,
● Lievance s džemom.

Sobota
Polievka: furmanská, pečivo. 
● Bravčová krkovička zbojnícka, 
opekané zemiaky, uhorka, 
● Kuracie prsia na smotane s hliva-
mi, cestovina. 

Nedeľa
Polievka: kelová so zemiakmi, pe-
čivo. 
● Hovädzí guláš debrecínsky, kned-
ľa, 
● Morčacie prsia na hrášku so šam-
piňónmi, ryža, cvikla.

Časť 3: Oprava strechy bola
jednou z priorít pri obnove hradu 

Hrad Ľupča tvorí výrazný kra-
jinotvorný architektonický celok 
časti údolia horného Pohronia. 
Stredoveká časť stavby vyrastá z 
hradného brala a týči sa do výš-
ky nad okolitou krajinou. Strecha, 
ako výrazný architektonický prvok, 
značne ovplyvňuje vnímanie hrad-
nej siluety a zároveň chráni hradné 
objekty. Je vystavená celej škále po-
veternostných podmienok, ktorým 
musí neprestajne odolávať. Preto 
bola a vždy bude jedným zo základ-
ných kritérií trvalej ochrany histo-
rickej architektú-
ry. Prípravou na 
opravu poškode-
nej strešnej kon-
štrukcie, a tiež 
výmeny krytiny 
hradu Ľupča za 
novú, sa už koncom 90-tych rokov 
zaoberal Pamiatkový ústav v Ban-
skej Bystrici. V roku 2000 zadal Ing. 
Jánovi Ďuricovi vypracovať statický 
posudok krovu a krytiny hradu. K 
realizácii opravy strechy ale v tom 
čase ešte nedošlo.

Neodkladnosť riešenia opravy 
striech na hrade Ľupča si hneď od 
začiatku uvedomovali aj Železiar-
ne Podbrezová a.s. V prvej etape 
celkovej obnovy sa vymenila stará 
eternitová (azbestovo-cemento-
vá) krytina, ktorá bola ďaleko za 
hranicou svojej životnosti a pokrý-
vala plochu približne 1 900 m2 na 
najstarších častiach pamiatkového 
objektu.

Voľba vhodnej náhrady 
Na architektúre stredovekej časti 

hradu dominujú prevažne sedlové 
typy striech. Okrem nich sú nie-

ktoré prístavby, arkádové chodby 
na hornom nádvorí a hospodárske 
budovy na dolnom nádvorí, kryté 
pultovými typmi striech. Z krytín 
boli použité najmä eternitová šab-
lóna, škridla a pozinkovaný plech. 
Niektoré časti boli pokryté ich kom-
bináciou. Prevažná väčšina z nich 
však bola už v zlom stave.

Príprava na opravu poškodeného 
krovu a rozhodnutie o výbere no-
vého typu krytiny pre kompletnú 
výmenu na stredovekej časti hradu 
bola zložitejšia. Zároveň pretrvá-
vala prirodzená snaha o prinavrá-
tenie pôvodne používanej krytiny 
– šindľa. Vyplývala z poznania, že 

počas stáročí boli 
strechy hradu kryté 
dreveným šindľom. 
Na prístavbách z 
druhej polovice 19. 
storočia (neogotic-
ké schodisko a Gize-

lin dom) predpokladáme, že mohla 
byť už od začiatku použitá škridla. 
Na druhej strane stáli argumenty 
zohľadňujúce výber krytiny z také-
ho materiálu, ktorého kvalita by za-
bezpečila jeho dlhodobú životnosť 
i funkčnosť a tým aj ochranu hrad-
ných objektov.

Havarijný stav strešnej krytiny 
Posledná oprava väčšiny striech 

bola realizovaná v rokoch 1957 – 
1959. Len na neogotickej prístavbe 
a Gizelinom dome bola krytina me-
nená ešte aj v rokoch 1992 – 1993. 
Tu, len za desať rokov používania, 
sa povrch škridle začal rozpadávať. 
Pri základnej obhliadke a kontrole 
stavu strechy bolo možné rozpoz-
nať miesta, na ktorých v minulosti 
dochádzalo k opravám strešnej 
konštrukcie. Na niektorých boli 
vymenené väčšie časti krovu, inde 

došlo k lokálnej výmene starých 
poškodených driev za nové. Ale aj 
tieto nové opravy boli na mnohých 
miestach viditeľne poškodené za-
tekaním dažďovej vody. Zároveň 
použitie väčšieho, na kosoštvorec 
kladeného tvaru šablóny eterni-
tovej platne, si tak, s veľkou prav-
depodobnosťou, vynútil čiastočnú 
úpravu pôvodne staršej konštruk-
cie krovu. Tá bola pred tým pokrytá 
šindľom. Najskôr pri tejto úprave 
koncom 50-tych rokov boli odstrá-
nené námety odkvapu na spod-
ných okrajoch striech. Toto ziste-
nie prispelo k rozhodnutiu použiť 
znovu podobný formát šablóny ako 
mala eternitová krytina, pričom sa 
nemusel meniť tvar a ani existu-
júca konštrukcia krovu. Preto sa v 
procese hľadania a rozhodovania 
muselo nájsť také riešenie, ktoré 
by zohľadnilo nielen pamiatkové 
kritériá, ale bolo potrebné myslieť 
aj na dôležitosť ochrany pamiatky.

Pri rozhodovaní z hľadiska kvality 
aj dlhodobej trvácnosti, možností 
tvaru, spôsobu zakladania krytiny, 
predovšetkým však odolnosti pred 
vetrom a farebnosti, bola vybratá 
kosoštvorcová šablóna z titanzin-
kového plechu v tmavšom sivom 
odtieni. Navyše, výrobca ponúkal 
bohatý komplet ďalších potreb-
ných materiálovo totožných klam-
piarskych prvkov.

Historická krása šindľovej krytiny 
z dôvodu jej krátkej trvanlivosti a 
náročnej údržby tak ustúpila potre-
be dlhodobej materiálovej trvác-
nosti.

Pôvodná azbestová strecha bola pred obnovou v havarijnom stave.          Foto: archív
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Spomienky

Dňa 11. apríla uplynie rok od úmrtia 
môjho brata

Milana ZIFČÁKa z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Sestra Hana
...

„Sú ľudia, ktorí pre nás znamenajú 
viac, ako ostatní, o to ťažšie je naučiť 
sa bez nich žiť.“ 
Dňa 14. apríla uplynú štyri roky od-
vtedy, ako nás navždy opustila dra-
há mamička, babi, starká a prastará 
mama 

Mária ZVaRÍKOVÁ z Podbrezovej. 
S úctou a láskou spomíname.

Dcéra a synovia s rodinami
...

Dňa 15. apríla uplynie päť rokov od-
vtedy, ako nás navždy opustil man-
žel, otec, starý otec, brat a švagor

Ján BaLCO z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú 

manželka, syn, vnuci Radovan, 
Patrik, Andrej a ostatná rodina

V tajničke sa ukrýva dokončenie čínskeho príslovia: „Keď dvaja spia na tej...“

Opäť sme si pre vás pripravili súťažnú krížovku. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, pošlite znenie tajničky do redakcie Podbrezova-
na poštou alebo e-mailom, najneskôr do 19. apríla. Okrem svojho mena nám píšte aj odborný útvar alebo prevádzkareň, kde 
pracujete. Na jedného z vás čaká 100 eur na nákup v e-shope Alza.sk. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom vydaní novín.

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

Hrajte o 100-eurovú poukážku od UniCredit Bank

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z 
Podbrezovana č. 6, v kto-
rej sa ukrývalo dokonče-
nie citátu od čínsko-amerického herca a umelca 
Brucea Leeho: „Múdry človek sa môže naučiť...“ 
Tajnička: „viac z hlúpej otázky ako hlúpy z múdrej 
odpovede.“
Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Maroša 
Gregora z prevádzkarne centrálna údržba. Vec-
nú cenu od spoločnosti UniCredit Bank si výherca 
môže prevziať v redakcii, v pracovné dni od 7.30 
do 15.30 hod.

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

V apríli 
blahoželáme

Pracovné jubileá
20 rokov 

Peter GIERTL
Marek KAPAJČÍK

Ing. Romana MARHAVÁ
Milan POCKLAN

Dušan ŠEBEŇ
Milan ŠKODA

Janka VINCÚROVÁ

25 rokov
Ing. Ján AVUK

Štefan BOHÁČIK
Marek ĎURIŠ

Monika HANZLOVIČOVÁ
Miroslav KŇAZOVICKÝ

Ľubomír KUBALIAK
Ivan KUBICA

Ing. Alena KVAČKAJOVÁ
Martin LEITNER
Marián MEDVEĎ

Ing. Tomáš MIHALISKA
Ľubomír NOMILNER
Ladislav POHORELEC

Jana SRNIAKOVÁ
Dana SZCZEPANIAKOVÁ

Elena ŠAJGALOVÁ
Michaela ŠVÁBOVÁ

Michal VAJCÍK
Ing. Marián VEVERKA

35 rokov
Jaroslav LAŠŠÁK

Ľudmila ŠTULRAJTEROVÁ

40 rokov
Renáta BÁNIKOVÁ

Ing. Miroslav ČIŽMÁRIK
Pavol KELLER

Životné jubileá
Marián GLEMBA

Juraj KUBOVE
Jaroslav LAŠŠÁK

Ján STASÍK
Anton ŠTAJER
Miroslav VARL

Jozef KÁN
Karol KINDERNAY

Juraj LIGAS
Štefan PAZÚR

Ján TURIS
Juraj UHRÍK

Milan BYSTRIANSKY
Pavol MEDVEĎ

Zdenka VÉGHOVÁ

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamuje-
me všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, že dňa 19. marca nás vo 
veku 89 rokov navždy opustil náš 
drahý otec, dedko, pradedko, svokor, 
švagor a príbuzný

Otokar CaLeTKa z Valaskej.
Smútiaca rodina

V marci odišli
do predčasného starobného dôchodku

Jozef GIERTL
Ivan JANEČEK

Michal KOJNOK
Eva KOVÁČOVÁ
Iveta KUPCOVÁ

Juraj VRÁB

do starobného dôchodku
Eva KOSTÚROVÁ

Mgr. Dagmar SAKTOROVÁ
Marián wEIS

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní 
Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do 

ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.
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SÚHRN
23. kolo: FK Železiarne Podbrezová – MŠK 
Púchov 4:0 (1:0)
Góly: 22. Godál, 55. Kuzma, 60. Grendel, 65. 
Galčík. ŽK: Godál, Barbora – Ullman. Rozho-
dovali: Očenáš – Straka, Hrebeňár.
Podbrezová: Ludha – Bartoš (66. Bakaľa), 
Godál, Oravec, Ďatko (78. Barbora), Špyr-
ka (46. Grendel), Paraj, Kukoľ (46. Galčík), 

Breznanik (46. Issa), Kuzma, Pavúk.
Púchov: Strelčík – Kubík (40. Kapusniak), Ramon, Straňák, Mráz, Ullman, 
Pavlovčík, Michlík, Pucheľ (85. Kopiš), Krčula, Hundák (59. Holiš).

Dohrávka 22. kola: FC ŠTK 1914 Šamorín – FK Železiarne Podbrezová 
1:1 (0:0)
Góly: 79. Chomutov – 87. Breznanik. ŽK: Vera, Nagy, Pančík – Galčík, 
Grendel, Ďatko, Breznanik. Rozhodovali: Sedlák – Košecký, Vass.
Šamorín: Trnovský – Pančík, Oikonomou, Brunetti, Bahu – Njie, Nagy 
– Čunta, Vera, Leginus – Sharani. Striedali: Marič-Bjekič, Vrábel, Chomu-
tov, Boateng, Štefanka. 
Podbrezová: Ludha – Grešák (85. Mielke), Bakaľa, Oravec – Kukoľ (61. 
Issa), Grendel, Ďatko, Barbora – Galčík (78. Breznanik), Kuzma, Pavúk. 

Program: 9. apríla o 15.30 h: KFC Komárno - FK ŽP Podbrezová.
15. apríla o 17.00 h: FK ŽP Podbrezová - FC Petržalka.

Roland Galčík (vľavo) gratuluje ku gólu Marekovi Kuzmovi.  Foto: FK ŽP/Milan Štefánik

V priebehu jedného týždňa dosiahli naši kolkári dva významné úspechy. Po víťazstve v Interlige triumfovali aj v Lige majstrov. Foto: T. Kubej

Po výhre nad Púchovom sme zachraňovali bod v Šamoríne

Futbalisti FK Železiarne Podbre-
zová sa po dvojtýždňovej pauze 
predstavili v súťažnom zápase. V 
23. kole druhej ligy privítali v do-
mácej Zelpo aréne MŠK Púchov, 
ktorý viedol náš bývalý kormidel-
ník Vladimír Cifranič. 

Hoci konečný výsledok 4:0 vy-
zerá na prvý pohľad jednoznačne, 
víťazstvo sa nerodilo ľahko. Naši 
hráči pôsobili v prvom polčase ner-
vózne a nekoncentrovane. Hoci v 
ňom strelili gól, herný prejav bol 
prinajmenšom rozpačitý, čo dávali 
najavo aj fanúšikovia na tribúnach. 
Po obrátke sa karta obrátila a favo-
rit začal jasne dominovať. Napo-
kon presvedčivo zvíťazil a natiahol 
tak sériu neporaziteľnosti. 

Pomohli striedania
Obraz hry zmenili predovšetkým 

striedajúci hráči, ktorých tréner 
Roman Skuhravý poslal na trávnik 
hneď v úvode druhého polčasu. 
Jedným z nich bol Erik Grendel. 
Skúsený futbalista naozaj oživil 
hru, strelil krásny gól, na ďalší pri-
hral a potiahol tak svoj tím za jed-
noznačným víťazstvom. 

„Nebolo to z našej strany ideál-
ne. Boli sme v kŕči, Púchov dobre 
bránil a vyrážal do protiútokov. 
Mal viacero šancí na skórovanie. 
Našťastie ich nevyužil, čo ho mohlo 
mrzieť. Druhý polčas sme prevzali 
iniciatívu a zaslúžene sme strelili 
tri góly,“ zhodnotil duel E. Gren-
del. Pre technicky dobre vybavené 
družstvo, akým Podbrezová určite 
je, nebolo úplne jednoduché zvyk-
núť si na premočený terén. 

„Obe mužstvá mali rovnaké pod-
mienky. Išlo len o to, kto sa na ne 
lepšie adaptuje. Väčšinou sme hrá-

vali na tvrdom povrchu. Dnes bol 
trávnik podmáčaný a terén hlbo-
ký,“ pokračoval v analýze stretnu-
tia šikovný stredopoliar. Ten prišiel 
do druhého polčasu z lavičky spo-
ločne s Galčíkom a Issom. S akými 
pokynmi ho na trávnik poslal tré-
ner? „Povedal mi, aby som trošku 
upokojil a zorganizoval hru a dal 
jej myšlienku. Či sa mi to podari-
lo, nechám na posúdenie iným. Ja 
som sa cítil na ihrisku dobre,“ po-
kračoval.

Výhodou šírka kádra
Naše mužstvo definitívne zlomi-

lo húževnatého súpera až v prie-
behu druhého polčasu. Púchov bol 
totiž veľmi nepríjemný a neustále 
hrozil. „Myslím si, že tretí gól de-

finitívne rozhodol o osude stret-
nutia. Súper bol ale nebezpečný 
a vyrážal do protiútokov. My sme 
neboli dostatočne trpezliví na lop-
te, mali sme veľa strát. Toto musí-
me zlepšiť,“ nechal sa počuť bývalý 
hráč Slovana, Trnavy či poľského 
Górnika Zabrze. 

Podbrezovčania mali navrch aj 
po kondičnej stránke. Čím viac sa 
blížil záveru duelu, tým viac bolo 
na hosťoch vidieť, že už toho majú 
dosť. 

„To je naša výhoda. Máme široký 
káder a tréner si môže dovoliť po-
slať z lavičky na trávnik hocikoho, 
pričom kvalita sa nezhorší. Potvr-
dzuje sa to v každom zápase a inak 
tomu nebolo ani teraz,“ dodal E. 
Grendel.

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Krásne zásahy
Jedným z mužov, ktorý v piatko-

vý chladný večer rozvlnil sieť súpe-
ra, bol aj kanonier Marek Kuzma. 
Krátko po zmene strán využil vý-
bornú prihrávku práve od Grende-
la. Bol to jeho druhý presný zápas 
po zimnom príchode z Dubnice.

„Z pohľadu výsledku hodnotím 
zápas pozitívne. V prvom polča-
se sme sa trošku hľadali, nevedeli 
sme dobre zakombinovať v obrane 
a ani v útoku. Náš prejav bol ne-
mastný-neslaný. Aj keď sme viedli, 
hra nebola dobrá. V šatni sme si 
povedali, že musíme niečo zmeniť 
a myslím, že po obrátke to už bolo 
z našej strany lepšie,“ rozhovoril sa 
M. Kuzma. 

Skúsený futbalista si myslí, že 

práve jeho druhý gól priniesol upo-
kojenie. „Všetky naše zásahy boli 
krásne a po pekných akciách. Te-
rén síce nebol ideálny, ale lopta sa 
na tráve dobre kĺzala. Bolo to také 
anglické počasie,“ povedal vždy 
usmiaty útočník a na záver dodal: 

„Trošku sme rátali, že Púchov po 
prestávke odíde kondične, čo sa aj 
potvrdilo. Sme radi, že sme aj vďa-
ka silnej lavičke zápas zvládli.“

Železiari si tak pripísali ďalšie 
cenné víťazstvo a potešili čosi viac 
ako štyri stovky divákov v hľadis-
ku. Liga má rýchle tempo a už v 
utorok, len tri dni po stretnutí s 
Púchovom, cestovali naši hráči do 
Šamorína. Po vlažnom výkone si zo 
súperovho trávnika doviezli jeden 
bod, ktorý zachraňoval Breznanik.

Tri body zo súboja s Púchovom ho 
tešia, hoci vie, že jeho tím nepo-
dal ideálny výkon. Náš tréner Ro-
man Skuhravý poslal na trávnik do 
druhého polčasu až trojicu nových 
hráčov. Podbrezová sa naštarto-
vala a nakoniec z toho bolo jasné 
víťazstvo. Krátko po súboji sme sa 
s kormidelníkom nášho družstva 
porozprávali. 

Čo vám ukázal zápas s MŠK Pú-
chov?

- V prvom rade musím súpera 
pochváliť. To, čo som videl v pr-
vých štyroch jarných zápasoch, sa 
potvrdilo. Predviedol sympatický 
výkon, ktorému nechýbala odvaha 
a dobrá organizácia hry. 

Váš tím pôsobil v prvom polčase 
zakríknutým dojmom. Čo sa stalo, 

že herný prejav nebol ideálny?
- V prvom dejstve nám chýbala 

vášeň, neboli sme pracovití a ani 
dostatočne odvážni. Po obrátke 
sme sa vrátili k veciam, ktoré fun-
gujú. Som veľmi rád, že sme tento 
veľmi ťažký zápas zvládli.

Museli ste cez prestávku v kabíne 
zvýšiť hlas?

- Určite nie. Chlapcom som len 
pripomenul, na čom každý deň 
pracujeme. Som veľmi rád, že v 
druhom polčase pristúpili k zápa-
su tak, ako vieme. Na týchto hrá-
čov nie je potrebné kričať. Pracu-
jú dobre a vedia, o čo ide. Proti 
Púchovu to bolo len o umocnení 
toho, na čom neustále makáme.

Mohol sa pod výkon podpísať aj 
nie príliš ideálny terén?

- V žiadnom prípade. U mňa nik-
dy nebudete počuť, že sa budem 
sťažovať na ihrisko. Aj keby sme 
hrali na betóne. Futbalista, ktorý 
má vášeň, si poradí s akýmkoľvek 
terénom. 

Čaká vás nahustený program. Na 
čom musíte ešte zapracovať?

- Teším sa na ďalšie stretnutia 
a verím, že budeme všetci zdraví. 
V dueli s Púchovom sme videli, že 
čím viac sa blížil záver, tak hráči 
mali v hlave, aby neurobili chybu. 
To sa mi príliš nepáčilo a musíme 
na tom zapracovať. Chceme, aby 
sme boli v každom súboji odvážni 
celých 90 minút.

Tréner Skuhravý:
Chýbala nám vášeň

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Kolkári opäť ovládli Interligu

Dňa 26. marca odohrali kolkári ŠK 
Železiarne Podbrezová posledný 
zápas tejto sezóny v Interlige. Na 
domácich dráhach privítali druž-
stvo TJ Valašské Meziříčí. Už pred 
zápasom bolo jasné, že naši hráči 
získajú pohár za prvenstvo v čes-
ko-slovenskej najvyššej súťaži, no 
chceli si udržať svoju neporaziteľ-
nosť v domácej kolkárni počas tej-
to sezóny. 

Zápas sa od začiatku vyvíjal pod-
ľa našich predstáv a nakoniec sme 
český tím zdolali jednoznačne 7:1 
na body a 3761:3612 na koly. Po-
čas dvadsiatich stretnutí Interligy 
v sezóne 2021/2022 zaznamenali 
podbrezovskí kolkári osemnásť ví-
ťazstiev a iba dve prehry. Nestačili 
len v úvodnom zápase na SKK Ro-
kycany, začiatkom aktuálneho roka 
podľahli aj družstvu KK Ježci Jihla-
va. V obidvoch prípadoch to boli 
prehry na súperových dráhach, 
doma sme premožiteľa nenašli. 

Hneď po zápase sa uskutočnilo 
vyhodnotenie aktuálneho ročníka 
Interligy. Okrem putovného pohá-
ra za celkové víťazstvo získalo naše 
družstvo aj ďalší pohár a zlaté me-
daily za titul majstrov Slovenska. 
O tento úspech sa zaslúžila pre-
dovšetkým šestica Jan Bína, Erik 
Kuna, Jiří Veselý, Bystrík Vadovič, 
Peter Nemček a Tomáš Pašiak. Títo 
hráči tvorili základnú kostru druž-
stva. V Interlige počas tejto sezóny 
hrali aj Kristián Soják, Erik Gallo, 
Tomáš Dziad a Filip Bánik.


