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Editoriál
Sezóna v druhej futbalovej 
lige vrcholí. Naši futbalis   v 
poslednom zápase nečaka-
ne zakopli, keď na vlastnom 
trávniku prehrali s Petržal-
kou. Prišli tak o dlhú sériu 
neporaziteľnos   a mierne si 
skomplikovali cestu za celko-
vým prvenstvom. Klišé hovorí, 
že šport je taký a prináša aj 
nečakané momenty. Prehra 
ale nemusí znamenať vždy 
len pád. Môže ísť o nový za-
čiatok. Mužstvo sa môže ešte 
viac stmeliť a ukázať charak-
ter, silu a nezlomnosť. Je jas-
né, že záver ročníka sľubuje 
drámu, no podbrezovskí fut-
balis   majú všetko vo svojich 
rukách. Na čele ligového pelo-
tónu majú stále náskok a čím 
je vrchol viac na dohľad, tým 
väčšiu zodpovednosť pociťujú. 
Možno preto zaváhali a daro-
vali súperovi víťazstvo. To je 
však už minulosť. Je potrebné 
hľadieť dopredu. Prichádza 
ďalšia náročná skúška. Súboj 
na pôde Trebišova. Naše mla-
dé mužstvo potrebuje každé-
ho fanúšika. Potrebuje cí  ť, 
že za ním vždy stojí. A teraz je 
čas to ukázať. Vedenie klubu 
zabezpečilo priaznivcom bez-
platný autobus na najbližší 
zápas. Uvedomuje si, že s fa-
núšikmi budú chlapci silnej-
ší. Návrat na víťaznú vlnu a 
upevnenie si pozície v tabuľke 
je cieľ číslo jeden. Boj sa ne-
končí. Práve naopak. Teraz ide 
do tuhého. A jedna prehra nás 
zlomiť nemôže...

Milan Gončár

Ing. Pavel Belušiak
odbor riadenia a zabezpečenia kvality

Spoločnosť ŽP Eko Qelet dbá na pravidelnú obmenu technického parku. V tomto roku zakúpi niekoľko nových vozidiel.   Foto: ŽP Eko Qelet

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 fi nančnej, prípadne materiálnej pomoci, organizova-
nie rôznych poduja   v oblas  ach sociálnej sféry, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania a športu. Podporujú re-
gión, pomáhajú chorým a pos  hnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký údel, horehronským deťom a mlá-
deži 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 podporu 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 činnos   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 ročného 
zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu. V prípade, že si podávate daňové priznanie samostatne, uve-
diete 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

ŽP Eko Qelet a.s. spustil mimoriadne
 akcie pre výkup kovového odpadu

Ing. Roman Veverka
generálny riaditeľ ŽP Eko Qelet a.s.

Prvý dozorový audit 
spoločnosťou API bol úspešný

Akciová spoločnosť Železiarne Pod-
brezová sa pohybuje v náročnom 
trhovom konkurenčnom prostredí. 
Pri jej presadzovaní na trhu, získa-
vaní zákazníkov a budovaní imidžu 
hrá dôležitý význam využi  e sys-
témov manažérstva kvality (SMK). 

SMK je už v súčasnos   nevyhnut-
nosťou a napomáha našej spoloč-
nos   zvyšovať konkurencieschop-
nosť.

Železiarne Podbrezová dlhoroč-
ne dodávajú zákazníkom aj výrob-
ky podľa noriem API Spec. 5L a API 
Spec. 5CT. Tieto produkty sú určené 

pokračovanie na strane 3

Rok 2022 sa prehupol do druhého 
štvrťroku a my môžeme bilancovať 
jeho prvé mesiace. Vyznačovali sa 
značnou turbulentnosťou a  ež 
neu  chajúcim dopytom po na-
šej hlavnej obchodnej komodite. 
Ceny oceľového šrotu stále rastú, 
veľmi otázny je ich ďalší vývoj, s 
ohľadom na predajné ceny oceľo-
vých výrobkov a ich akceptovanie 
spotrebiteľským trhom.

Naša spoločnosť síce vníma stav 
trhu, ale aj súvisiace všeobecné 
okolnos   vplývajúce na jeho sme-
rovanie. Preto musí pozerať aj 
za strednodobý horizont, nielen 
reagovať na aktuálne trendy a si-
tuácie. Početný a rôznorodý tech-
nický park vyžaduje pravidelnú 
obmenu. Preto akékoľvek preruše-
nie kon  nuity v dodávkach nových 
zariadení by mohlo vážnym spôso-
bom zasiahnuť do plnenia stanove-
ných úloh.

V tomto kontexte nám od tohto-
ročného januára postupne prichá-
dzajú od výrobcov nové dopravné 
a manipulačné zariadenia, ktorými 
nahrádzame zastaralé stroje alebo 
posilňujeme existujúce kapacity 
na vybraných strediskách. Z tých 
významnejších to bude tento rok 
celkovo osem nákladných vozidiel s 
príslušenstvom a štyri hydraulické 
nakladače.

Zároveň zmluvne pripravujeme 
nákup nových strojov na ďalšie ob-
dobie. So znepokojením preto vní-
mame situáciu v automobilovom 

priemysle vyvolanú nedostatkom 
kľúčových dielov, čo neúmerne 
predlžuje dodacie lehoty doprav-
nej techniky.

Silná jar
V súlade s dlhodobou stratégiou 

spoločnos  , v oblas   budovania 
siete zberných miest, sa môžeme 
pochváliť dvomi novými prevádz-
kami. Koncom minulého roka sme 
otvorili prevádzku v Podbrezovej, v 
bývalom areáli píly Š  avnička, kto-
rá sa zároveň stala strediskom pre 
región Horehronia. V týchto dňoch 
začala fungovať výkupňa v Dunaj-
skej Strede, ktorá spadá pod stre-
disko Bra  slava.

Nemalý podiel celkových na-
šich výkonov tvorí drobný výkup 
od fyzických osôb na desiatkach 

výkupní po Slovensku. Vyššie spo-
mínaná cenová úroveň oceľového 
šrotu automa  cky zvyšuje ak  vity 
jeho nákupcov a predajcov. Záro-
veň prebieha silné obdobie jar-
ných mesiacov, kedy každoročne 
zaznamenávame najvyššie mesač-
né nákupy. Obidva  eto faktory 
nás priviedli k myšlienke ešte viac 
podporiť výkup kovových odpa-
dov a starých vozidiel od občanov 
a zároveň znížiť potreby peňažnej 
hotovos  , ktoré vo zvýšenej miere 
zaťažujú spoločnosť po viacerých 
stránkach.

Od marca sme preto spus  li mi-
moriadne jarné akcie pre drobný 
výkup kovových odpadov a starých 
vozidiel. Zároveň sme ako prvá 
spoločnosť na našom trhu zaviedli 
zvýhodnené nákupné ceny pre prí-

pady, pri ktorých občania zvolia vy-
platenie čiastky za odovzdaný šrot 
bezhotovostným spôsobom, teda 
na bankový účet. V takomto prípa-
de im poukážeme sumu od troch 
do desia  ch centov za kilogram 
vyššiu ako v prípade vyplatenia 
ceny v hotovos  , a to podľa druhu 
a akos   kovového odpadu.

Dobrý krok
Už prvé týždne ukázali správnosť 

a účinnosť týchto podporných kro-
kov pre náš drobný výkup. Spolu s 
obchodnými ak  vitami a ďalšími 
výrobno-správnymi činnosťami 
môžem povedať, že prvý štvrťrok 
dopadol pre našu spoločnosť veľ-
mi dobre. Preto chcem poďakovať 
všetkým našim zamestnancom za 
odvedené výkony.
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T. Kubej
noviny@zelpo.sk

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

V dňoch 14. a 15. marca bola 
uskutočnená oprava privádzača 
DN 900 z vodojemu Rígeľ do hyd-
rocentrály v Jasení. Pracovníci 
prevádzkarne energe  ka pristúpi-
li k oprave, keďže je nutné realizo-
vať ju len za určitých poveternost-
ných podmienok. 

Na Rígli, vo výške približne 196 
metrov nad elektrárňou, sa nachá-
dza nádrž s objemom 10 000 m3, 
ktorá slúži na akumuláciu vody pre 
turbíny na výrobu elektrickej ener-
gie v hydrocentrále. Maximálna 
výška hladiny vo vodojeme je 3,6 
metra. Z akumulačnej nádrže je 
voda do hydrocentrály vedená tla-
kovým oceľovým potrubím s prie-
merom 900 milimetrov a dĺžke asi 
870 metrov. Tlakové oceľové po-
trubie vychádzajúce z akumulač-
nej nádrže je vedené na povrchu a 
uchytené na betónových pätkách. 

„Potrubie sa skladá zo 130 ku-

Energetici čakali na vhodné počasie, aby mohli začať s opravou

sov oceľových rúr DN 900, ktoré 
sú zakončené na obidvoch stra-
nách plecami (lemami) a pia  mi 
upchávkovými kompenzátormi. 
Rúry sú vzájomne spájané príru-
bami s vonkajším priemerom 1250 
milimetrov. Príruby od akumulač-
nej nádrže na Rígli smerom nadol 
majú väčšiu hrúbku. Sú spojené 
skrutkami od M27 na vrchu pri 
akumulačnej nádrži do M50 dole 
pri hydrocentrále. Každá príruba 
má 28 otvorov na skrutky. Príru-
bové spoje sú vzájomne tesnené 
klingeritovým tesnením s hrúbkou 
deväť milimetrov, kde sú zlepe-
né tri kusy tesnenia s hrúbkou tri 
milimetre,“ ozrejmil na úvod Jozef 
Kováčik, prevádzkovo-technický 
zamestnanec výroby a rozvodu 
energií.

Na vymedzenie tepelných a me-
chanických dilatácií potrubia vply-
vom počasia sú približne každých 
200 metrov inštalované upchávko-
vé kompenzátory.

„Keďže potrubie je vyrobené z 

ocele, súčiniteľ tepelnej rozťaž-
nos   je 0,013 mm/m.K. Z uvede-
ného vyplýva, že potrubie s dĺžkou 
870 metrov sa pri zmene teploty 
o jeden stupeň Celzia opro   refe-
renčnej predĺži, respek  ve skrá   
o približne 11,31 milimetra. Keďže 
celý úsek potrubia je rozdelený na 
päť čas  , každý úsek sa pri zmene 
teploty o jeden stupeň opro   refe-
renčnej predĺži, respek  ve skrá   o 
približne 2,26 milimetra,“ vysvetlil 
J. Kováčik.

Oprave predchádzali 
prípravné práce

Oprava začala v pondelok, 14. 
marca. Jej prvou časťou bola dô-
kladná príprava. Prvá zmena pri-
pravila špecifi cké náradie a mate-
riál potrebný k oprave. V druhej 
zmene sa povolili všetky ma  ce 
po obvode príruby, ktorá sa neskôr 
opravovala. Manipulant v hydro-
centrále Jasenie v tretej zmene 
s  ahol vodu vo vodojeme Rígeľ na 
minimálnu hladinu. 

V utorok o tretej ráno násled-
ne vyrazil ha  ar vodu na ha  ach 
Lomnistá a Bauková. Približne v 
rovnakom čase prišli do práce za-
mestnanci prevádzkarne energe-
 ka, ktorí vykonávali opravu. Po 

príchode do Jasenia počkali na 
vyprázdnenie potrubia, aby mohli 
ihneď pristúpiť k oprave.

Pracovný program je nutné vždy 
zvoliť tak, aby vonkajšia teplota 
vzduchu bola nižšia aspoň o päť 
stupňov Celzia ako teplota potru-
bia v čase vypúšťania vody, čo je 
zvyčajne skoro ráno. Pred vypuste-
ním tlakového potrubia DN 900 je 

potrebné zmerať jeho povrchovú 
teplotu, teplotu vody, ale aj ovz-
dušia.

„Ihneď po vypustení vody museli 
zamestnanci pristúpiť k rozobera-
niu skrutkových 
spojov príruby, 
aby potrubie ne-
ochladlo a zmr-
štenie potrubia 
n e a b s o r b o va l 
kompenzátor. Je 
potrebné, aby sa 
na opravovanom 
prírubovom spo-
ji vytvorila me-
dzera. Aby bolo 
možné odstrániť 
staré tesnenie, 
musí byť teplo-
ta potrubia niž-
šia aspoň o tri stupne a viac voči 
teplote, kedy boli rozobraté skrut-
kové spoje príruby. Vyvarenie po-
škodenej čas   príruby a výmenu 
tesnenia preto musíme vykonať v 

Počas opravy oceľového potrubia. Foto: archív energe  ky

Priestor medzi prírubami vyplnili zamestnanci klingeritovým tesnením.  Foto: archív

čase, kedy je potrubie ešte stále 
vplyvom nízkej teploty zmršťené. 
Následne po vykonaní opravy je 
potrebné vyvarenú opravovanú 
časť ošetriť ochranným náterom 

a vložiť nové 
pripravené tes-
nenie. Naopak, 
montáž príruby 
vykonávame až 
vtedy, keď je 
teplota potru-
bia vyššia aspoň 
o tri stupne a 
viac ako teplota 
v čase rozobera-
nia skrutkových 
spojov príruby. 
Oteplením ovz-
dušia a samot-
ného potrubia 

dôjde k tepelnej rozťažnos   ma-
teriálu, čím sa samotné potrubie 
spojí a následne sa zafi xujú skrut-
kovými spojmi prstence príruby,“ 
uzavrel J. Kováčik.

Rozhovor s novým personálnym riaditeľom akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová

Ján Villim: Mojou prioritou je zabezpečiť 
pre výrobu dostatočný počet zamestnancov

Od prvého januára tohto roka 
majú Železiarne Podbrezová a.s. 
nového personálneho riaditeľa. 
Do funkcie bol menovaný Ing. Ján 
Villim. Ten v rozhovore hodno   
prvé mesiace svojho 
pôsobenia, hovorí o 
ceste z vysokej školy 
až do našej spoločnos-
  a prezradil  ež niečo 

zo svojho súkromia.

Vráťme sa úplne na 
začiatok, keď ste sa 
ako študent rozhodo-
vali, kam povedú vaše 
kroky. Vyštudovali ste 
ekonómiu na Ekono-
mickej fakulte Univer-
zity Mateja Bela v Banskej Bystri-
ci. Prečo ste sa rozhodli pre tento 
smer?

- Rozhodnu  e sa vo mne po-
stupne vyvíjalo a formovalo počas 
štúdia na strednej škole. Zásadný 
vplyv pri výbere vysokej školy mala 
skutočnosť, že môj otec takmer 
celý svoj profesijný život pracoval 
ako ekonóm. Tak  ež rozhodol môj 
kladný vzťah k matema  ke.

Kde ste pracovali po skončení vy-
sokoškolského štúdia?

- Do prvého zamestnania som 
nastúpil už počas posledného 
roku na univerzite. Pracoval som 
ako ekonomický referent. Počas 
tohto obdobia som, okrem iného, 
zabezpečoval aj implementáciu 
personálno-mzdového systému.  
Časom, ako som získal skúsenos  , 
som postúpil na pozíciu vedúceho 
ekonomického oddelenia. Bol som 

zodpovedný za riadenie činnos   
fi nančného úseku, spracovávanie 
fi nančných výsledkov, vypracová-
vanie výkazov a reportov či prípra-
vu žiados   o nenávratný fi nančný 
príspevok zo štrukturálnych fon-
dov Európskej únie (EÚ). Tak  ež 
som dohliadal na celkový priebeh 

a fi nančné riadenie 
projektov spolufi -
nancovaných EÚ a 
mzdové účtovníctvo. 
Neskôr som pôsobil 
ako vedúci odboru 
ekonomiky, kde som 
bol zodpovedný, ok-
rem spomínaných 
činnos  , aj za pre-
vádzkový úsek.

Získané skúsenos   
ste sa teda rozhodli 

uplatniť v našich železiarňach. Čo 
vás k tejto zmene viedlo a akými 
pozíciami ste prešli?

- V roku 2013 som po úspešnom 
absolvovaní výberového konania 
nastúpil do Železiarní Podbrezová 
na pozíciu asistenta ekonomického 
riaditeľa, kde som mohol rozvíjať 
svoje nadobudnuté vedomos-
  a skúsenos  . Svoje poznatky s 

projektmi spolufi nancovanými z 
fondov EÚ som neskôr využil ako 
vedúci nového oddelenia riadenia 
projektov. V roku 2015 som dostal 
od vedenia ŽP a.s. ponuku na pozí-
ciu ekonomického riaditeľa v dcér-
skej spoločnos   Žiaromat a.s. V 
nej som pôsobil takmer štyri roky, 
počas ktorých som získal cenné 
skúsenos   nielen v oblas   riadenia 
ekonomiky výrobnej spoločnos  , 
ale aj vo sfére zásobovania a per-
sonalis  ky. V roku 2019 som sa 
vrá  l do Železiarní Podbrezová na 

pozíciu asistenta personálnej riadi-
teľky. 

Môžu vám pri práci pomôcť dote-
raz nadobudnuté skúsenos  ?

- Vďaka poznatkom, ktoré som 
získal ako asistent personálnej ria-
diteľky, bol začiatok v novej pozícii 
jednoduchší a mohol som riešiť 
každodenné úlohy a problémy 
oveľa ľahšie. Vzhľadom k tomu, že 
Železiarne Podbrezová a.s. majú 
dlhodobo nastavený systém sta-
rostlivos   o zamestnanca, chcel 
by som aj ja naďalej pokračovať a 
podieľať sa na jeho rozvoji.

Čo sa vám za toto krátke obdobie 
už podarilo?

- V spoločnos   už dlhodobejšie 
zápasíme s podstavom vo výrobnej 
aj obslužnej činnos  , preto bol od 
februára do praxe uvedený Mzdo-
vý predpis, ktorý dáva možnosť fi -
nančného prilepšenia zamestnan-
com ŽP a.s. za sprostredkovanie 
práce. Verím, že aj týmto krokom 
dokážeme zlepšiť súčasný stav a 
naša ponuka sa dostane k viace-
rým záujemcom o prácu. Ponuku 
voľných pracovných miest sme 
sprostredkovali aj ukrajinským 
utečencom prostredníctvom via-
cerých komunikačných kanálov. V 
súčasnos   táto inicia  va priniesla 
prvé ovocie. Uvidíme, ako sa situ-
ácia na pracovnom trhu bude vyví-
jať. V personálnom úseku urobíme 
maximum, aby sme výrobnej čas   
ponúkli čo najviac odborne zdat-
ných ľudí.

Čo je v súčasnos   prioritou a aké 
sú vaše plány do budúcnos  ?

- Prioritou je, aby spoločnosť 
mala op  málny počet zamestnan-

cov pre zabezpečenie výroby. V bu-
dúcnos   chcem pokračovať v roz-
šírení systému vzdelávania formou 
e-learningu, zefek  vnení činnos   v 
rámci personálneho úseku a zdo-
konaľovať úroveň riadenia systé-
mu bezpečnos   a ochrany zdravia 
pri práci.

Na záver otázka na odľahčenie. 

Keď nie ste v práci, čomu sa venu-
jete? 

- Mám dve de  , ktoré mi vypĺ-
ňajú takmer celý môj voľný čas. 
Popri rodine sa snažím športovať. 
Mám rád prírodu,  pri prechádz-
kach v nej dokonale zrelaxujem. Zo 
športu v lete preferujem bicykel a 
v zime sa rád prejdem po kopcoch 
na skialpoch.

          Pracovný program 
je nutné vždy zvoliť 
tak, aby vonkajšia 

teplota vzduchu bola 
nižšia aspoň o päť 
stupňov Celzia ako 

teplota potrubia v čase 
vypúšťania vody, čo je 
zvyčajne skoro ráno. 
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Víťazná zmena „D“ zo strediska úpravňa výroba 1, pracujúca pod vedením predáka Vladimíra Vesela.                          Foto: V. Kortán

Súťaž najviac ovplyvňovala snaha zabezpečiť plynulosť výroby
Súťaž medzi zmenami v ťahárni rúr

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Po prestávke zapríčinenej pan-
démiou koronavírusu beží opäť 
v akciovej spoločnos   Železiarne 
Podbrezová súťaž medzi pracov-
nými zmenami vo vý-
robných a obslužných 
prevádzkarňach. Sú 
do nej zapojené pra-
covné kolek  vy kate-
górie „R“ z oceliarne, 
valcovne bezšvíko-
vých rúr, ťahárne rúr, 
centrálnej údržby, 
energe  ky, dopravy a 
odboru riadenia kva-
lity.

Kritériá súťaže sú 
zamerané na kvalitu, 
výsledky hospodárenia, dodržia-
vanie zásad bezpečnos   pri práci, 
reklamácie a sú vyhodnocované a 
zverejňované na vývesných tabu-
liach prevádzkarní. Vlani sme kvô-
li vynechanému ročníku o súťaži 
zmien v našich novinách nepísali, 
teraz vám opäť predstavujeme ví-
ťazné kolek  vy jednotlivých pre-
vádzkarní.
O priebehu súťaže v prevádzkarni 
ťaháreň rúr nás informoval Ing. 
Václav Kortán, špecialista systému 
kvality:

Ako pokračovala súťaž medzi 
zmenami v minulom roku?

- Rok 2021 bol poznačený epide-
miologickými opatreniami a opera-
 vnym dopĺňaním stavu pracovní-

kov v rámci práce v nadčase. Bolo 
nutnosťou hľadať náhrady za cho-

rých kolegov aj mimo výrobných 
zamestnancov prevádzkarne. 

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

- Stále pla  a pô-
vodné kritériá, ale 
vzhľadom na situ-
áciu bolo hodnotenie 
zmien ovplyvnené aj 
opera  vnou prácou 
technicko-hospodár-
skych zamestnancov 
a brigádnikov, ktorí 
vykrývali personálne 
výpadky chýbajúcich 
kolegov vo výrobe.

Čo najviac ovplyvňo-
valo priebeh súťaže? 

- Snaha zabezpečiť plynulosť 
výroby. Aby naši zákazníci dostali 
objednané rúry načas, v požadova-
ných množstvách a kvalite.

Predstavte nám víťazný kolek  v 
za rok 2021.

- Víťazným kolek  vom v pre-
vádzkarni ťaháreň rúr sa za minulý 
rok stala zmena „D“ zo strediska 
úpravňa výroba 1, pracujúca pod 
vedením predáka Vladimíra Vese-
la.

Čo posunulo víťazov do popredia 
pred ostatné súťažné kolek  vy?

- Profesijná fl exibilnosť jednot-
livých zamestnancov, maximálne 
využi  e modernizovaných výrob-
ných prostriedkov a vysoká úroveň 
kvality práce.

          Na záverečnom 
stretnutí audítor 

vyzdvihol dlhoročnú 
tradíciu ŽP a.s., 

vysokú profesionalitu 
pracovníkov a tímovú 
spoluprácu. Audítor 

odporučil ponechať v 
platnosti certifi káty 

pre výrobky API. Zakúpili sme nové
nákladné vozidlo

Železiarne Podbrezová a.s. po-
kračujú v modernizácii vozového 
parku. V týchto dňoch bolo do 
užívania uvedené nové vozidlo 
TATRA T 158 Phoenix. Ide o troj-
stranný sklápač so všestranným 
využi  m.

„Bude slúžiť v technologickej 
preprave pre potreby výrobné-
ho procesu v našej spoločnos  , 
prípadne pri inves  čných akciách 
na prepravu sypkého materiálu – 
oceliarskej trosky, umelého hut-
ného kameniva, zeminy a substrá-
tov,“ informoval Ing. Peter Krajan, 
vedúci prevádzkarne doprava. 

V krátkom časovom horizonte 
ide o ďalšie moderné vozidlo, kto-
ré je novinkou nášho vozového 
parku. V čísle 6 novín Podbrezovan 
sme vás informovali o traktore Ze-
tor Proxima CL 110.

Nová TATRA je energe  cky me-
nej náročná a vedenie prevádzkar-

ne doprava si od nej sľubuje nižšie 
náklady na opravy, údržbu a celko-
vú prevádzku. 

„V neposlednom rade očakáva-
me spoľahlivosť, funkčnosť, ale aj 
ergonómiu vozidla a kabíny z hľa-
diska obsluhy vodiča,“ pokračoval 
P. Krajan.

Len pre doplnenie, TATRA má 
motor PACCAR MX-13 s výkonom 
355 kW, zdvihový objem 12 902 
cm3 a točivý moment 2 350 Nm.

„Je vybavená automa  zovanou 
prevodovkou ZF TraXon s počtom 
16-  ch stupňov vpred a dva vzad. 
Maximálna rýchlosť je 85 kilo-
metrov za hodinu. Nadstavbou je 
trojstranný sklápač s objemom 10 
m3,“ dodal vedúci prevádzkarne 
doprava. 

Nová TATRA nahradila staršiu 
predchodkyňu rovnakej značky 
(model T 815). Tá slúžila železiar-
ňam 35 rokov. Aj pre značné opot-
rebenie a dlhovekosť bola z použí-
vania vyradená.

Novú TATRU už zamestnanci prevádzkarne doprava naplno využívajú.  Foto: P. Krajan

na aplikácie v petrochemickom 
priemysle. V prípade normy API 
Spec. 5L (Lines) sú stanovené na 
prepravu ropy, respek  ve ropných 
produktov. Čo sa týka normy API 
Spec. 5CT (Casing and Tubing), sú 
určené na vystuženie s  en ropných 
vrtov a ako čerpacie rúry z vrtov. 

Tieto naše výrobky sme oprávne-
ní značiť tzv. „API monogramom“. 
Umožňujú nám to licencie a s ňou 
súvisiace cer  fi káty, ktoré pre ŽP 
a.s. pridelila, respek  ve vystavi-
la spoločnosť American Petrole-
um Ins  tute (API). Ide o najväčšie 
združenie zastupujúce záujmy pet-
rochemického priemyslu v USA, so 
sídlom vo Washingtone. Udelenie 
licencií a vystavenie cer  fi kátov 
podlieha auditu, v rámci ktorého 
sa posudzuje systém riadenia kvali-
ty ŽP a.s. podľa požiadaviek normy 
API Q1 a splnenie požiadaviek no-
riem API Spec. 5L a API Spec. 5CT. 
Do roku 2019 API vykonávala v ŽP 
a.s. audity v trojročnom cykle, t.j. 
raz za tri roky bol vykonaný takzva-
ný „recer  fi kačný“ (renewal) audit. 
Vo februári 2019 však API rozhod-
la, že zmení frekvenciu auditné-
ho cyklu a audity bude vykonávať 
každý rok. Prvý a druhý rok v cykle 
API vykoná takzvané „dozorové“ 
(surveillance) audity a tre   rok v 
cykle API bude „recer  fi kačný“ (re-
newal) audit. 

Podľa podmienok stanovených 

Prvý dozorový audit 
spoločnosťou API bol úspešný

dokončenie zo strany 1 API jej audítor Nikola Milovanovič 
vykonal v dňoch 4. až 8. apríla 2022 
v ŽP a.s. prvý dozorový audit v aktu-
álnom auditnom cykle. Bol priorit-
ne zameraný na samotnú výrobu 
rúr v prevádzkarni valcovňa bezšví-
kových rúr – t.j. audítor tu detail-
ne preveril plánovanie, realizáciu 
(valcovací proces a úpravárenské 
operácie), vykonanie požadova-
ných kontrol a skúšaní, skladovanie 
výrobkov, uvoľňovanie výrobkov k 
expedícii a ich expedíciu, riadenie 
nezhodného vý-
robku a nápravnú 
činnosť. 

Audítor ďalej 
preveril v odbore 
predaja a marke-
 ngu preskúma-

nie zmluvy (t.j. 
prija  e objednáv-
ky a prenesenie 
požiadaviek zá-
kazníka do platnej 
kúpnej zmluvy); v 
odbore zásobova-
nia (a súbežne v 
referáte vstupnej 
kontroly) riadenie 
nakupovania surovín a materiálov 
a ich vstupnú kontrolu; v prevádz-
karni centrálna údržba systém 
preven  vnej údržby; a v odbore 
riadenia a zabezpečenia kvality – 
chemické laboratórium, mechanic-
kú skúšobňu, proces metrológie, 
proces nedeštruk  vneho skúšania 
a vykonávanie interných auditov.

Audítor iden  fi koval jednu men-
šiu nezhodu, týkajúcu sa zabezpe-
čovania vstupných surovín a ma-
teriálov od externých dodávateľov 
– pri cyklickom hodnotení exter-
ných dodávateľov je to  ž potreb-
né zohľadňovať nielen kvalita  vne 
ukazovatele, ale je potrebné brať 
do úvahy i rizikovosť dodávateľov. 
Aby nebolo ohrozené bezproblé-
mové fungovanie nášho podniku, 
je tento prístup aktuálny nielen s 
ohľadom na súčasnú turbulentnú 

situáciu vo svete. 
K tejto nezhode 
bude z našej stra-
ny prijaté zodpo-
vedajúce náprav-
né opatrenie. 

Na záverečnom 
stretnu   audítor 
vyzdvihol dlho-
ročnú tradíciu ŽP 
a.s., vysokú pro-
fesionalitu pra-
covníkov a  mo-
vú spoluprácu. 
Audítor odporučil 
ponechať v plat-
nos   cer  fi káty 

pre výrobky API. 
Ďakujem všetkým pracovníkom, 

ktorí sa auditu zúčastnili priamo, 
ako i tým, ktorí sa akýmkoľvek 
iným spôsobom podieľali na jeho 
príprave a zabezpečení. Vďaka ich 
profesionálnemu a otvorenému 
prístupu bol priebeh auditu bez-
problémový.

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Ilustračné foto: archív redakcie
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Konfl ikt na Ukrajine výrazne pociťuje aj Žiaromat Kalinovo
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Žiaromat Kalinovo a.s., dcérska 
spoločnosť našich železiarní, na-
plno pociťuje vojenský konfl ikt na 
Ukrajine. Výrobca žiaruvzdorných 
materiálov má u našich východ-
ných susedov významné obchod-
né väzby. Nielen o aktuálnej situ-
ácii, ale aj o prognózach či nových 
partnerstvách sme sa rozprávali s 
Ing. Petrom Balážom, generálnym 
riaditeľom Žiaromat Kalinovo a.s.

Ako ovplyvňuje vojenský konfl ikt 
na Ukrajine vašu spoločnosť?

- Konfl ikt sa nás dotýka bytost-
ne. Naša spoločnosť má na Ukraji-
ne obchodných partnerov na vstu-
pe a aj na výstupe. Z tejto krajiny 
nakupujeme surovinu potrebnú 
pre výrobu šamotových stavív. 
Tá je vyrábaná v závode, ktorý sa 
nachádza v centrálnej čas   kraji-
ny, južne od Kyjeva. Momentálne 
máme pre našu výrobu dostatoč-
nú zásobu tejto suroviny. Odhadu-
jeme, že nám vystačí približne do 
konca augusta. V prípade nutnos   
ju vieme nahradiť obdobnými su-
rovinami vyrábanými v Česku. Na 
Ukrajinu vyvážame, predovšet-
kým, žiarobetóny, a to do dvoch 
veľkých oceliarní v Mariupoli. Vý-
padok v týchto dodávkach bude 
pre nás náročné nahradiť. Určite 
nebudeme vedieť umiestniť na 
trh množstvo žiarobetónov pláno-

vaných pre  eto oceliarne. Preto 
budeme musieť výpadok vo fi nan-
čnom vyjadrení nahradiť inými na-
šimi výrobkami.

Spomenuli ste Mariupoľ, ktorý je 
asi najviac zasiahnutý vojnou. Vy 
ste už čo-to naznačili, ale skúste 
bližšie špecifi kovať vašu spoluprá-
cu s fi rmami v tomto meste. 

- Ako som už spomenul, v Mariu-
poli sú dve oceliarne, ktoré sú pre 
nás významné. V médiách sa čo-
raz častejšie objavujú informácie, 
že v oceliarni Azovstaľ prebiehajú 
boje a bola poškodená. My však 
väčší objem materiálu dodávame 
do druhej, a to je oceliareň Iľjič, o 
ktorej za  aľ nemáme potvrdené 

informácie, že by mala byť poško-
dená. Vzhľadom na aktuálnu si-
tuáciu v meste a jeho okolí sa to 
môže kedykoľvek zmeniť.

Spomínané mesto bolo úplne zni-
čené, čiže o nejakých budúcich 
obchodných väzbách je teraz asi 
ťažko hovoriť...

- Sme v spojení s centrálou spo-
ločnos   Me  nvest Holding, pod 
ktorú obe spomenuté oceliarne 
patria. Naša komunikácia sa te-
raz sústreďuje prioritne na agen-
du otvorených pohľadávok, ktoré 
máme v Iľjiči. S touto oceliarňou 
máme skúsenos   už z minulos  . 
Samozrejme, v prípade možnos   
budeme radi, ak po skončení kon-

fl iktu bude môcť naša spolupráca 
pokračovať a ďalej sa rozširovať.

Dá sa vôbec predpovedať, ako sa 
bude vyvíjať spolupráca s ukrajin-
skou stranou v budúcich týždňoch 
alebo mesiacoch? 

- Prioritou sú existujúce pohľa-
dávky. Stále je možnosť, ak okol-
nos   dovolia, vrá  ť časť našich 
nespotrebovaných výrobkov späť 
k nám. O tento krok sa intenzív-
ne snaží náš obchodný riaditeľ. V 
tejto nelicho  vej situácii, spôso-
benej nezmyselným vojenským 
konfl iktom, už možno svitá na lep-
šie časy. V uplynulých dňoch sa v 
našej spoločnos   začali objavovať 
nové dopyty po výrobkoch od ďal-
ších potencionálnych zákazníkov z 
Ukrajiny. Ide o spoločnos  , ktoré 
sa nachádzajú v oblas  ach menej 
pos  hnutých vojnovým konfl ik-
tom. Zároveň máme nepotvrdené 
informácie, že niektoré ukrajinské 
oceliarne začínajú normálne fun-
govať. Ide, napríklad, o oceliareň 
v Záporoží.

Snažíte sa v tomto období osloviť 
aj nových partnerov?

- Nielen konfl ikt na Ukrajine, 
ale aj stále stúpajúce náklady na 
energie, suroviny alebo aj pre-
pravu surovín a materiálov z Číny 
majú vplyv na to, že nás oslovujú 
aj noví potenciálni zákazníci zo 
štátov Európskej únie. Konkrétne 
ide o dve oceliarne z Maďarska, 

kde už otestovali naše výrobky a 
čakáme na pravidelné objednávky. 
Ďalšou príležitosťou sú oceliarne v 
Nemecku, kde prebiehajú skúšky 
našich MgO-C stavív. Obchodný 
riaditeľ fi nišuje s komplexnou ce-
novou ponukou na naše výrobky 
pre oceliareň v Dniprodzeržynsku.

Máme za sebou prvý štvrťrok 
2022. Ako ho hodno  te z pohľadu 
vašej spoločnos  ?

- Na základe vyššie uvedené-
ho určite uznáte, že hodnotenie 
nemôže byť len pozi  vne. Nebyť 
vojenského konfl iktu, tak naše 
očakávania pre rok 2022 boli vy-
soké. Napriek všetkému bol prvý 
štvrťrok pre nás úspešný. Uzavrie-
me ho s kladným hospodárskym 
výsledkom.

Aké sú prognózy do ďalších me-
siacov roka?

- Berúc do úvahy aktuálnu situ-
áciu, so všetkými možnými vplyvmi 
na hospodárstvo a spoločnosť ako 
celok, je pre nás akékoľvek prog-
nózovanie ďalšieho vývoja príliš 
riskantné a neisté. Všetko bude 
závisieť od dĺžky a intenzity vojen-
ského konfl iktu na Ukrajine. Čím 
dlhšie bude trvať, tým nega  vnejší 
dopad to bude mať na našu fi rmu, 
ako aj na celú spoločnosť. Preto by 
som aj túto príležitosť chcel využiť 
na odsúdenie nezmyselného vo-
jenského šialenstva a vysloviť pria-
nie na jeho skoré ukončenie.

Hoci vojna na Ukrajine ovplyvnila spoločnosť Žiaromat Kalinovo, výrobca žiaruvzdorných 
materiálov má za sebou úspešný prvý štvrťrok roka 2022. Foto: archív Žiaromat

Po sto rokoch sa na hrad vracia vzácny oltár

Hrad Ľupča patrí k najzachovalej-
ším hradom na Slovensku, preto-
že bol od svojho vzniku neustále 
využívaný. Patrí však k pamiatko-
vým objektom, kde sa nezachoval 
pôvodný inventár. Podrobným 
bádaním bola doložená asi len de-
siatka predmetov, ktoré ho zdobi-
li. Momentálne sú ale deponova-
né v iných múzeách a galériách na 
Slovensku a v zahraničí.  

Ľupčiansky hrad, prostredníc-
tvom ak  vít Železiarní Podbrezová 
a. s., láka už dlhé roky do regiónu 
desať  síce turistov. Ide o najsilnej-
ší subjekt v obci a v širšom okolí, 
ktorý sa ak  vne podieľa na rozvoji 
cestovného ruchu. Cieľom pro-
jektu záchrany Oltára očisťovania 
Panny Márie (Spev Simeona) je 

Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

Kaplnka na Ľupčianskom hrade v roku 1929.              Foto: archív

záchrana kultúrneho dedičstva na-
vrátením tohto originálneho pred-
metu na jeho pôvodné miesto, do 
hradnej kaplnky, po viac ako sto 
rokoch, ale aj zintenzívnenie spolu-
práce s miestnym zastupiteľstvom, 
ale i subjektmi a regionálnymi in-
štanciami na budovaní cestovného 
ruchu. 

Projekt započali železiarne v 
roku 2017 objednávkou a fi nanco-
vaním reštaurátorského výskumu  
drevenej oltárnej architektúry re-
tábula a oltárneho obrazu. Stredo-
slovenskému múzeu, ako správco-
vi oltára, sa podarilo v roku 2021 
získať dotáciu na reštaurovanie z 
Fondu na podporu umenia. Zvyšnú 
sumu na dofi nancovanie poskytla 
obec Slovenská Ľupča a miestny 
podnikateľský subjekt Grand Po-
wer s. r. o. 

Vďaka viaczdrojovému fi nanco-
vaniu sa poda-
rilo pokryť cel-
kové náklady na 
reštaurovanie 
hradného ol-
tára v hodnote 
viac ako 25-  síc 
eur.

Zabudnutý v 
depozitoch
Drevený ol-

tár z kaplnky 
na hrade Ľupča 
sa nachádza v 
kuratele Stre-
doslovenského 
múzea v Ban-
skej Bystrici. 
Kto, ako a kedy 
vzal oltár z 
hradnej kapln-
ky a odovzdal 
ho pod ochranu 
tomuto múzeu, 
nie je známe. 
Mohlo sa tak 
stať až niekedy 
po roku 1929. 
Usudzujeme to 
podľa najmlad-

šej známej fotografi e oltára, ktorá 
vyšla v publikácii Emila Jurkovicha, 
vydanej v spomenutom roku. Pod-
ľa nej sa nachádzal ešte v hradnej 
kaplnke. Stredoslovenské múzeum 
ho v priestore svojich depozitov 
najprv dlhodobo skladovalo. Až 
3. júla 1978 bol oltár defi ni  vne 
administra  vne zaevidovaný do 
zbierkového fondu múzea.

La  nský nápis napovedá
Podľa dendrochronologickej ana-
lýzy vznikla hradná kaplnka v roku 
1608 a vznik oltára dokladá ťažko 
čitateľný la  nský nápis s dato-
vaním na predele: „HOC ALTERE 
AEDICATUM EST IN HONOREM 
PURIFICATIONIS B:VIR:m ANNO 
1692.“  V preklade to znamená: 
„Tento oltár bol vyhotovený na po-
česť Očisťovania Preblahoslavenej 
Panny Márie roku 1692.“ 

Drevená časť konštrukcie oltára 
bola vyrobená z jedlí odpílených 
medzi rokmi 1671 až 1678, no 
objednávateľa ani zhotoviteľa ne-
poznáme. Vieme iba, že v tom ob-
dobí bol hrad Ľupča v správe Dvor-
skej komory vo Viedni, ktorá jeho 
riadením poverila Banskú komoru 
v Banskej Bystrici. Tá však do hra-
du veľmi neinvestovala, preto plnil 
iba hospodársku a správnu funkciu 
ľupčianskeho panstva. 

Duchovný a umelecký prínos
Oltár bude unikátnou ukážkou 

barokových oltárov z druhej polo-
vice 17. storočia. Tie súviseli s re-
katolizačnými a pro  reformačnými 
snahami cirkví v Európe. Bude tak 
zaujímavý pre obidve náboženské 
konfesie. 

Oltár nesie prvky z oboch viero-
vyznaní, čo výrazne ocenia katolíci 

Reštaurátorsky návrh vzácneho oltára od Dušana Hagaru.
Foto: archív hradu

i evanjelici. S projektom jeho zá-
chrany je spojená výrazná propa-
gácia, záujem miestnych a odbor-
nej verejnos  . 

Oltár môže byť v krátkej dobe 
súčasťou vzdelávacích ak  vít, a to 
nielen pre študentov škôl zamera-
ných na spoznávanie výtvarných 
technológií výstavby diel a vývoja 
výtvarných názorov. Veľký duchov-
ný prínos s jeho opätovným inšta-
lovaním môže širokej verejnos   
priniesť aj možnosť vysvätenia ka-
plnky a organizovanie svadobných 
obradov. 

Oltár je jedna z mála originál-
nych čas  , ktoré sa z pôvodného 
historického vybavenia hradu za-
chovali. Považujeme ho za najvýz-
namnejší historický doklad hradu 
Ľupča, a po zreštaurovaní bude 
mimoriadnym lákadlom pre náv-
števníkov.
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Test na pro  látky COVID-19. Foto: I. Kardhordová

Hladinu protilátok 
zmeriate na novom prístroji

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Hoci je pandémia koronavírusu na 
ústupe a situácia sa na Slovensku 
zlepšuje, naďalej by sme mali byť 
ostraži  . K znižovaniu chorobnos-
  pomohlo výrazné premorenie 

obyvateľstva a očkovanie. Šírenie 
vírusu by mohlo spomaliť aj tep-
lejšie jarné počasie.  

Vedenie Železiarní Podbrezová 
a.s. však naďalej myslí na bezpeč-
nosť a zdravie svojich pracovníkov. 
Preto zakúpilo digitálny analyzátor 
STANDARD F100/200, ktorý dokáže 
spoľahlivo zis  ť nielen prítomnosť 
koronavírusu v tele, ale aj výšku 
hladiny pro  látok po jeho prípad-
nom prekonaní. 

Meranie pro  látok sa uskutočňu-
je na základe krvi, ktorú lekár odo-
berie z končeka prsta. Následne krv 
napipetuje do vzorkovej jamky na 
testovacej platničke. Táto platnička 
sa zasunie do štrbiny v prístroji, ten 

vzorku oskenuje a do 15 minút zo-
brazí výsledok.

Zis  ť hladinu pro  látok v tele 
môžete v budove ŽP Rehabilitácia 
pred vstupom do areálu starého 
závodu. Potrebné je najskôr sa ob-
jednať na klapke 2952 alebo 2959. 
Odbery sa uskutočňujú v stredu od 
13.30 do 14.30 hod. Cena za jeden 
odber na zistenie pro  látok v tele 
zamestnanca je 15 eur. 

Prítomnosť neutralizujúcich pro-
 látok predpokladá ochranu pro   

ochoreniu COVID-19. Pro  látky 
pro   vírusu SARS-CoV-2 sa začína-
jú tvoriť približne po 14 dňoch od 
začiatku ochorenia. Po vakcinácii 
v priebehu 10-14 dní od podania 
prvej dávky, v plnej miere však až 
dva týždne po podaní druhej dávky 
očkovacej látky. 

V prípade prekonania ochorenia 
COVID-19 odporúčame vyšetrenie 
zvoliť v prípade, že ste ochorenie 
prekonali dávnejšie, minimálne 
pred 3-4 týždňami.

Naši mechatronici absolvovali 
mobilitu v Žďáre nad Sázavou

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Žiaci Súkromnej spojenej školy Že-
leziarne Podbrezová, odboru me-
chanik mechatronik, sa zúčastnili 
dvojtýždenného pobytu v Žďáre 
nad Sázavou vo Vyššej odbornej 
škole a Strednej priemyselnej 
škole. Získavanie skúsenos   v su-
sednej krajine absolvovali v rámci 
projektu Erasmus+. Kolek  v vie-
dol Ing. Ras  slav Marko. 

V minulom čísle novín Podbre-
zovan sme vás informovali o po-
znávaco-vzdelávacom pobyte štu-
dentov odboru mechanik strojov 
a zariadení. O niečo neskôr absol-
vovali mobilitu aj ich spolužiaci – 
mechanici mechatronici. Študen   
mali pripravený bohatý program 
plný vzdelávania, učenia sa nových 
vecí, skúmania, ale i voľnočasových 
ak  vít. Žiaci 
spoznali školu, 
jej fungovanie, 
oboznámili sa 
s maturitný-
mi prácami a 
navš  vili rôzne 
dielne a učeb-
ne. 

Počas tre  e-
ho dňa mobili-
ty sa zoznámili 
so základmi 
domovej inšta-
lácie na modeli 
pôdorysu ro-
dinného domu 
a boli svedka-
mi aj názornej 
ukážky návrhu 
inteligentné-
ho domu. Žiaci 
navš  vili mú-

zeum, ktoré je súčasťou školy, ob-
divovali moderné technológie a aj 
výtvory tamojších študentov. 

V piaty deň zbierali prak  cké 
skúsenos  . Absolvovali školenie v 
automa  zovanom zváracom pra-
covisku, zoznámili sa s 3D tlačením 
domov z betónu a videli aj technic-
kú výstavu. 

Zážitkom bolo programovanie 
robota, návšteva fi riem ŽĎAS, TO-
KOZ či DEL a mnoho ďalšieho.

Žiaci si dva týždne naplno užili 
nielen pri povinnos  ach, ale aj pri 
spoznávaní okolia a návšteve rôz-
nych lákavých miest. Kino, bazén, 
bowling či prehliadka mesta boli 
len niektoré z ak  vít, ktoré s  hli 

počas pobytu absolvovať.
Dni plné spoznávania a nových 

poznatkov naši študen   ocenili. 
Zároveň zis  li, ako funguje vzde-
lávanie v susednej krajine. Ukážky 
z praxe ich zasa posunuli výrazne 
dopredu. 

Na konci pobytu obdržali cer  fi -
kát o úspešnom absolvovaní mobi-
lity ERASMUS+. Kolek  v sa jedno-
značne zhodol v tom, že výmenný 
pobyt v Českej republike bol vý-
borným spestrením vyučovacieho 
procesu.

Žiak sa počas projektu oboznamuje s automa  zovaným zváracím pracoviskom vo virtuálnej realite. Foto: R. Marko
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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
25. 4. – 1. 5. 2022

Pondelok 
Polievky: hŕstková, bulharská, pe-
čivo. 
● Kuracie prsia na paprike, cesto-
vina, 
● Bravčový rezeň s nivou a šampi-
ňónmi, opekané zemiaky, uhorka, 
● Losos na masle, dusená zelenina, 
● Zemiakové knedličky s údeným 
mäsom, kapusta. 

Utorok
Polievky: prešporská, kláštorná, 
pečivo. 
● Hovädzie dusené, kôprová omáč-
ka, knedľa, 
● Morčacie mäso na zelenine, ryža, 
šalát, 
● Zapekaný bravčový rezeň so sy-
rom, šalát Coleslaw, 
● Žemľovka s tvarohom. 

Streda 
Polievky: kapustová s údeným mä-
som, francúzska, pečivo. 
● Vyprážaný kurací rezeň ovčiar-
sky, zemiaková kaša, šalát, 
● Bravčové stehno bra  slavské, 
cestovina, 
● Šalát pekinský so šunkou, pečivo, 
● Plnené rožky lekvárové, kakao. 

Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, zemiaková gulášová, 
pečivo. 
● Hovädzie fi lé kopaničiarske, ryža, 
šalát, 
● Bravčový guláš segedínsky, kned-
ľa, 
● Zapekaná brokolica s tofu, 
● Muffi  ny s čokoládou, kakao. 

Piatok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
roľnícka, pečivo. 
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót, 
● Husárska roláda, zemiaky, šalát, 
● Klužská kapusta, 
● Osie hniezda kakaové, kakao. 

Sobota
Polievka: paradajková s cestovi-
nou, pečivo. 
● Kuracie prsia Kung-Pao, ryža, ša-
lát, 
● Bravčové stehno hutnícke, kned-
ľa. 

Nedeľa
Polievka: sedliacka, pečivo. 
● Hovädzie mäso na hubách, slo-
venská ryža, cvikla, 
● Bravčový rezeň srbský, opekané 
zemiaky, uhorka.

Jedálny lístok
2. – 8. 5. 2022

Pondelok 
Polievky: krúpková, hrášková s hu-
bami, pečivo. 
● Pečené morčacie stehno, červe-
ná kapusta, knedľa, 
● Hovädzí guláš mexický, ryža, 
uhorka, 
● Bolonské špagety, 
● Zemiakové knedličky plnené ara-
šidovou náplňou, maková posýpka. 

Utorok
Polievky: držková, špenátová so sy-
rovými haluškami, pečivo. 
● Vyprážaný bravčový rezeň, ze-
miaky, kompót, 
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina. 
● Rizoto natural so zeleninou, 
● Hanácke koláče, kakao, 
● Ovocný balíček. 

Streda 
Polievky: hrachová so salámou, ze-
leninová, pečivo. 
● Plnený bravčový závitok, ryža, 
šalát,
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa, 
● Pórový nákyp, 
● Zemiakové placky, zakysanka, 
● Bageta Ape  to. 

Štvrtok
Polievky: slepačia, hlivová so zele-
ninou, pečivo. 
● Bravčové stehno nitrianske, ces-
tovina, 
● Hydinové ražniči, zemiaková 
kaša, šalát, 
● Zelotofu, pečivo, 
● Buchty na pare s lekvárom, kaka-
ová posýpka, kakao. 

Piatok
Polievky: šošovicová kyslá, mrkvo-
vá s pórom, pečivo. 
● Kuracie prsia prírodné, zelenino-
vá ryža, šalát, 
● Bravčový guláš, knedľa, 
● Vyprážaná treska plnená brokoli-
cou a syrom, zemiaky, šalát, 
● Racio šalát, pečivo, 
● Bageta Gurmán. 

Sobota 
Polievka: karfi olová, pečivo. 
● Hovädzia roštenka portugalská, 
tarhoňa, uhorka, 
● Pečená krkovička na cesnaku, ze-
miaky, cvikla. 

Nedeľa
Polievka: stupavská zabíjačková. 
● Bravčové dusené, chrenová 
omáčka, knedľa, 
● Kuracie prsia s broskyňami, ryža, 
šalát.

Časť 4: Súčasťou obnovy strechy bola 
aj záchrana krovu či oprava komínov

Novým strechám z pozinkovaného plechu a pálenej škridle dominujú obnovené komíny a otáčavé vlajky s logom majiteľa hradu   Foto: archív

Samotným stavebným prácam 
na oprave strechy hradu Ľupča 
predchádzalo vypracovanie pro-
jektovej dokumentácie, ktorú 
Železiarne Podbrezová a.s. zadali 
spracovať projekčnej kancelárii 
– Ateliér Turčan. Kancelária dis-
ponovala širokým   mom projek-
tantov s bohatými skúsenosťami s 
obnovou pamiatok. Zároveň boli 
vykonané ďalšie potrebné dopl-
ňujúce odborné exper  zy, ako 
Posúdenie strešných konštrukcií 
a Odborná mykologická exper  -
za krovu vypracovaná Jánom Gá-
perom. Celý proces spracovania 
dokumentácie prebiehal v úzkej 
konzultácii so zástupcami majiteľa 
hradu, ktorí, okrem technických 
parametrov, dbali aj na dodržanie 
historického detailu. To prispelo k 
zachovaniu tvarovo najvernejšej 
podoby strechy hradu.

Dokumentácia, ako aj staveb-
né práce, boli rozdelené na dva 
samostatné celky. Prvá časť bola 
zameraná na opravu strechy stre-
dovekej čas   horného hradu a 
druhá na opravu striech Tribelovej 
chodby a Gizelinho domu. 

Pa  na ju chráni 
niekoľko generácií

Prvá kompletná oprava striech 
stredovekej čas   hradu bola rea-
lizovaná v priebehu druhého pol-
roka 2003 v rozsahu približne 40 
percent plochy. Značná pozornosť 
bola venovaná výberu a typu streš-
nej kry  ny. Strecha je to  ž značný 
architektonický prvok, dominant-
ný pri tvorbe celkovej siluety hra-
du, vnímaný predovšetkým pri 
diaľkových pohľadoch. Nakoniec 
bolo rozhodnuté, že najstaršia časť 
hradu bude prekrytá  tán-zinko-
vým plechom RHEINZINK, typ pre-
dzvetralý v bridlicovošedom od  e-
ni. Kry  na bola osadená na plnom 
debnení, a to v tvare štvorcových 

šablón kladených na koso. Rov-
naký materiál bol navrhnutý aj na 
výrobu ďalších strešných doplnkov 
na odvetranie strechy a zvedenie 
dažďových vôd. Po pol roku sa na 
plechu, vplyvom poveternostných 
podmienok, vytvorila vrstva zása-
ditého uhličitanu zinočnatého, tzv. 
pa  na, ktorá pôsobí ako ochranná 
vrstva a zároveň dáva streche spo-
mínaný bridlicovošedý od  eň.

Strechy nad 
Gizeliným do-
mom, neogo  c-
kým schodiskom, 
Tribelovou scho-
diskovou vežou 
a východnou 
polkruhovou baš-
tou, boli vizuálne zjednotené no-
vou pálenou škridlou TONDACH, 
typ bobrovka, v oranžovočervenej 
farbe s povrchovou úpravou Engo-
ba.

Zachránený pôvodný krov 
Práce zahŕňali nielen výmenu 

strešnej kry  ny, ale aj opravu kro-
vu, ktorý bol v mnohých miestach 
značne poškodený. Niektoré dre-
vené prvky bolo možné posúdiť 
až po odstránení strešnej kry  ny 
a plného debnenia položeného na 
krokvách. Vymieňali sa čas   trá-
mov zasiahnuté plesňami a dre-
vokazným hmyzom. V niektorých 
čas  ach boli použité i celé nové 
trámy. Podmienkou bolo, aby mali 
vymenené čas   krovu rovnaký 
charakter ako pôvodný krov. Pri-
tesávané siročinami, čapovanie, 
spájanie drevenými klinmi bez 
použi  a klincov. Podarilo sa za-
chovať a zrenovovať aj mnohé 
pôvodné čas   krovu, čo zhodno-
cuje historickú hodnotu tejto kul-
túrnej pamiatky. Obnovená časť 
krovu je technicky riešená tak, že 
do budúcnos   je umožnený bez-
pečný pohyb v tomto priestore, a 
tak je možné jeho potencionálne 
zapojenie do expozičného využi  a 
hradu.

Časová schránka v hro  ci zvonice
Vzhľadom na havarijný stav dre-

venej vežičky – zvonice, ktorá sa 
nachádza nad tympanónom s ho-
dinami nad arkádovou chodbou 
horného nádvoria, bola realizovaná 
jej celková tvarová a materiálová 
kópia. Zvonica bola kompletne za-
strešená s pôvodnou medenou gu-
ľou, do ktorej bola vložená pamät-
ná lis  na. Obsahuje poďakovanie 

Predstavenstva ŽP 
a. s. s ďalšími infor-
máciami o obnove 
a budúcom využi   
hradu Ľupča ako 
odkaz pre budúce 
generácie.

Na strechách boli 
osadené hro  ce s otáčavými zástav-
kami so znakom nového majiteľa 
Železiarní Podbrezová. Ich konštruk-
cia umožňuje otáčanie okolo zvislej 
osi podľa toho, v akom smere fúka 
vietor.

Zachovaná funkčnosť komínov
Súčasne s opravou striech boli 

opravené  ež všetky pôvodné komí-
ny s dôrazom na pamiatkové kritériá 
a zároveň aj na ich funkčnosť a bez-
pečnosť. Z pamiatkového hľadiska 
boli nepotrebné komíny odstráne-
né. Najvyšší štvorprieduchový ko-
mín, ktorému hrozilo zrútenie a už v 
minulos   bol zabezpečený kovový-
mi  ahlami, bol nad strechou rozo-
bratý a v dĺžke osem metrov nanovo 
vymurovaný. Zo sta  ckého hľadiska 
jeho konštrukcia už nevyžadovala 
dodatočné kotvenie. Funkčnosť ko-
mínov ostala zachovaná pre potre-
by rekonštrukcií kachľových pecí. 
Strechy na ďalších hospodárskych 
objektoch boli opravované priebež-
ne počas celkových opráv týchto bu-
dov v rokoch 2006 – 2008.
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Spomienky

Dňa 23. marca pred štrnás  mi rokmi 
nás navždy opus  l náš drahý man-
žel, otec a starý otec 

Štefan KOHÚT z Bystrej.
S láskou naňho spomínajú 

manželka a dcéry s rodinami
...

Dňa 1. apríla sme si pripomenuli ne-
dožité 89. narodeniny nášho otca, 
starého otca a svatka

Roberta AMTMANNA 
z Mýta pod Ďumbierom.

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

De   s rodinami
...

„Niekedy  cho bolí, keď oneme-
jú ústa toho, s kým sme tak šťastní 
boli.“
Dňa 19. apríla uplynuli štyri roky, ako 
nás navždy opus  l náš drahý manžel, 
ocko, starký a dedko 

Dr. Titus KŇAZÍK z Podbrezovej. 
S láskou spomína 

manželka a de   s rodinami
...

„Ty plačeš? Nie, len mi niečo spadlo 
do oka. A čo? Spomienka...“
Dňa 19. apríla uplynulo sedemnásť 
rokov, ako nás navždy opus  l man-
žel, otec a starý otec

Jozef BOHÁČIK 
z Pohronskej Polhory.

Kto ste ho poznali, venujte mu  chú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, 

de   s rodinami a vnúčatá s rodinami

V tajničke sa ukrýva citát od amerického spisovateľa a novinára Ernesta Hemingwaya.

Opäť sme si pre vás pripravili súťažnú krížovku. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, pošlite znenie tajničky do redakcie Podbrezo-
vana poštou alebo e-mailom, najneskôr do 2. mája. Okrem svojho mena nám píšte aj odborný útvar alebo prevádzkareň, kde 
pracujete. Na jedného z vás čaká cena od spoločnos   ŽP Eko Qelet a.s. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom vydaní novín.

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

Hrajte o cenu od spoločnosti ŽP Eko Qelet a.s.

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 
7, v ktorej sa ukrývalo dokončenie čínske-

ho príslovia: „Keď dvaja spia na tej...“ Tajnička: „istej posteli, ich sny 
nemusia byť ešte rovnaké.“ 
Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Radoslava Vaňa z prevádz-
karne ťaháreň rúr. Poukážku v hodnote 100 eur na nákup v e-shope 
Alza.sk, ktorú venovala spoločnosť 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 Štúrovo. 0949 164 610

...
„Kto v srdciach žije, neumiera.“
Dňa 22. apríla uplynie jedenásť rokov 
odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili 
s našim drahým manželom, otcom, 
starým otcom, bratom a švagrom

Rudolfom HAVRANOM z Podbrezovej.
Spomíname s láskou a úctou

...
Dňa 23. apríla uplynie prvý smutný 
rok odvtedy, ako nás navždy opus  l 
náš drahý ocko, starký a dedko

Svätopluk LANG z Podbrezovej. 
S láskou spomínajú de   s rodinami

...
„Na krídlach anjela vzlietol si v diaľ, 
už necí  š bolesť, necí  š žiaľ. Nebolo 
  dopriate s nami dlhšie byť, nebolo 

lieku, aby si mohol ďalej žiť. Neplač-
me, nechajme ho pokojne spať, aj 
bez sĺz sa dá spomínať.“
Dňa 25. apríla si pripomenieme 

dvadsiate piate výročie úmr  a nášho drahého man-
žela, otca, starého a prastarého otca, brata a švagra

Jána RÁSTOČANA z Polomky.
S láskou a úctou spomína manželka, 

de   s rodinami, sestra a ostatná rodina

22. apríl je Deň Zeme
Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného 
prostredia. Iniciátorom bol environmentálny ak  vista, senátor Spoje-
ných štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavo-
vať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenu  e si našej závislos   na 
cenných daroch poskytovaných Zemou. Je potreba si uvedomiť, že 
zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otáz-
kam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosveto-
vého úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných 
tvorov žijúcich na Zemi.

Ilustračné foto: pexels.com

Autor:    
PK
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SÚHRN
24. kolo: KFC Komárno – FK Železiarne 
Podbrezová 0:4 (0:2)
Góly: 1. Pavúk, 36. Kuzma, 44. Grešák, 89. 
Breznanik.  ŽK: Horodník, Varga, Németh, 
Meszároš, Szöcs – Špyrka, Paraj. Rozhodo-
vali: Ziemba – Ádam, Mihálik. 
Komárno: Bréda – Šmehyl, Saláta, Szöcs, 

Šurnovský, Varga (67. Szetei), Németh (82. Špak), Mészáros (67. Ru-
manský), Horodník (46. Pastorek), Ganbold, Druga (38. Bayemi). 
Podbrezová: Ludha – Bartoš, Bakaľa, Oravec – Ďatko (86. Kováčik), 
Špyrka, Paraj (72. Grendel), Grešák (68. Kukoľ) – Galčík (69. Issa), Kuz-
ma, Pavúk (86. Breznanik). 

25. kolo: FK Železiarne Podbrezová – FC Petržalka 2:3 (2:0)
Góly: 38. Kuzma, 42. Špyrka – 68. Kelemen, 74. Sliacky, 90+4. Bombík. 
ŽK: Kozák, Štefanec, Gašparovič, Sokol. Diváci: 876. 
Podbrezová: Ludha – Bartoš, Bakaľa, Oravec – Ďatko (69. Grendel), Pa-
raj, Špyrka (46. Kukoľ), Grešák (46. Kováčik) – Galčík (80. Breznanik), 
Kuzma, Pavúk (80. Issa).
Petržalka: Sokol – Kuník, Kozák, Nemec, Kohút, Štefanec (63. Hurný), 
Nagy (46. Hronec), Tóth, Gašparovič (90. Riznič), Harba (63. Sliacky), 
Kelemen (86. Bombík).
Program: 23. apríla o 16.30 h: Slavoj Trebišov – FK Železiarne Podbre-
zová. 
29. apríla o 17.00 h: FK Železiarne Podbrezová – FK Dubnica nad Vá-
hom.

Zuzana Remeňová a jej radosť v cieli po úspešných pretekoch.  Foto: I. Stančík

Po dobrom prvom polčase prišla nekoncetrovanosť a tri inkasované góly v našej sie  .                         Foto: M. ŠtefánikM. Gončár
noviny@zelpo.sk

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Ohliadnutie sa za zimnou sezónou v biatlone

Daniel Pavúk: Verím, že sme si zo zápasu zobrali ponaučenie

Pätnásť ligových zápasov bez 
prehry. Presne toľko trvala séria 
futbalistov FK Železiarne Podbre-
zová v druhej najvyššej sloven-
skej súťaži. Kto videl prvý polčas 
domáceho duelu s Petržalkou, 
rozhodne nepredpokladal, že prá-
ve na Veľký piatok sa táto šnúra 
pretrhne. Železiari viedli o dva 
góly, herne dominovali a na hos   
z hlavného mesta by sotva niekto 
stavil čo i len deravý groš. A pred-
sa. Strata koncentrácie, zlepšený 
výkon súpera a najmä jeho vyso-
ká efek  vita znamenali, že naši 
futbalis   nečakane zakopli.

Domáca prehra v pomere 2:3 
bolí, ale nie je čas na lamento-
vanie. Liga vstúpila do poslednej 
etapy, ktorá rozlúš   hádanku, kto 
bude mať na konci súťaže najväč-

ší dôvod na radosť. Za  aľ to stále 
vyzerá na naše mužstvo, avšak 
konkuren   nespia a využijú každé 
zaváhanie. 

Duel s Petržalkou sa hráčom 
hodno  l ťažko. Nemožno sa ču-
dovať. Domáca strata troch bodov 
mrzí. „Myslím si, že prvý polčas 
sme hrali dobre. Predvádzali sme 
svoju hru a súpera sme do ničo-
ho nepus  li. Mali sme dosť šancí. 
Strelili sme dva góly a všetko nám 
hralo do karát. Prvé dejstvo bolo z 
našej strany naozaj vydarené,“ po-
vedal Daniel Pavúk, ktorý odohral 
v stretnu   80 minút. 

Pri hodnotení druhého polčasu 
už taký pozi  vny nebol. „Do 60. 
minúty sme hrali dobre a poc  vo. 
Potom sme prestali byť trpezli-
ví, súperovi sme po našich zby-
točných stratách lopty ponúkali 
priestor na brejky. Dostali sme tri 
lacné góly, ktoré nás veľmi mrzia,“ 
pokračoval v hodnotení 24-ročný 
futbalista. Pre mužstvo musí byť 
tento zápas dvihnutým varovným 
prstom. „Verím, že sme sa poučili 
a v ďalších stretnu  ach podobné 
chyby neurobíme,“ vyslovil žela-
nie. 

Makať celý zápas
Hráči vedia, že koncentrovanosť 

musí byť stopercentná počas ce-
lého zápolenia. Inak sa to môže 
skončiť tak, ako vo sviatočný pod-
večer v Zelpo aréne. „Zápas nie je 
nikdy vyhratý. Musíte hrať až do 
konca a šliapať celých 90 minút. 
Pretože, ako sme videli, aj keď vy-
hrávate po hodine hry o dva góly, 

môžete prehrať. Stane sa tak, keď 
chýba disciplína a nerobíme pre 
úspech maximum,“ zanalyzoval 
Pavúk. 

Podľa jeho slov už mužstvo ho-
dilo prehru za hlavu a pozerá sa na 
najbližšieho súpera. „Z nezdaru nie 
je potrebné robiť tragédiu. Po zá-
pase sme si povedali, že ako sme 
spolu vyhrávali, tak aj prehrávame. 
Raz to prísť muselo. Všetkých nás 
to mrzí. Zvlášť, keď sme mali dvoj-
gólový náskok. Nejdeme však robiť 
z toho žiadnu vedu. Pripravíme sa 
na ďalšie stretnu  a a verím, že bu-
deme znovu vyhrávať,“ dvíha bojo-
vé zástavy náš útočník. Ten si uve-
domuje, že najbližšie meranie síl s 
Trebišovom nebude vôbec jedno-
duché. „Súper bude namo  vovaný 
a bude chcieť zvíťaziť. My ideme 
do každého zápasu s cieľom hrať 
svoju hru. Chceme byť disciplino-
vaní. Myslím si a zároveň verím, že 
ak budeme plniť úlohy, ktoré si po-
vieme pred zápasom v kabíne, tak 
dobrý výsledok príde.“  

Podbrezovskí hráči sa budú 
spoliehať aj na fanúšikov. Klub im 
pripravil autobus, aby išli svojich 
miláčikov povzbudiť na pôdu ne-
vyspytateľného pro  vníka. „Aj 
touto cestou by som ich chcel po-
zvať. Budeme radi, ak prídu v čo 
najväčšom počte. Verím, že spo-
ločne zápas vyhráme,“ dodal v zá-
vere Pavúk. 

Chýbala trpezlivosť
Tréner našich futbalistov Roman 

Skuhravý berie prehru ako skúse-
nosť. Zo zaváhania veľkú vedu ne-

robí a už sa naplno koncentruje na 
ďalší duel. 

„Nemôžem povedať, že sme 
predviedli zlý výkon, ale vo fi nál-
nej fáze sme boli veľmi netrpez-
liví. Namiesto kontroly stretnu  a 
sme strácali lopty. Súper sa dostal, 
vďaka štandardke, do kontaktu. 
Napriek tomu si myslím, že na za-

čiatku druhého polčasu sme mohli 
výsledok pois  ť,“ zhodno  l duel 
pre klubový web český lodivod a 
dodal: „Ako spolu vyhrávame, tak 
aj spolu prehrávame. Možno som 
rád, že séria bez prehry je preč. 
Vrá  me sa k hre bez lopty.  Všetko 
si vyhodno  me a pripravíme sa na 
Trebišov.“

Len nedávno sa skončila biatlono-
vá zimná sezóna 2021/2022 a naši 
pretekári sa pomaly môžu začať 
pripravovať na leto. Už v júni ich 
čakajú prvé štarty v letnom biat-
lone, kde budú chcieť nadviazať 
na úspechy z uplynulej zimy, kto-
rá bola pre Biatlonový oddiel ŠK 
Železiarne Podbrezová úspešná.

Sestry Remeňové patrili na pre-
lome rokov 2021 a 2022 do juni-
orskej kategórie, no počas sezóny 
pretekali v rámci IBU pohára a 
takisto Svetového pohára, čiže v 
elitnej seniorskej kategórii. Pre 
naše biatlonistky to boli obrovské 
skúsenos   a mo  vácia do ďalšej 
práce.

Obidve sestry predvádzali v ja-
nuári výborné výkony počas ju-
niorských majstrovs  ev Európy, 
kde patrili k oporám slovenskej 
reprezentácie. Mária Remeňová 
bola najlepšie šiesta vo vytrva-

lostných pretekoch a jej dvojička 
Zuzana dokonca skončila trikrát v 
prvej desiatke. Postupne obsadila 
9. miesto vo vytrvalostných prete-
koch, 5. priečku v šprinte a v s  ha-
cích pretekoch fi nišovala desiata. 
Nesklamala ani Ema Kapustová, 
ktorej najlepšie umiestnenie bolo 
18. miesto v s  hačke. Úspešné s  -
hacie preteky na tomto šampioná-
te podčiarkla 11. pozíciou M. Re-
meňová. Za zmienku určite stojí aj 
15. miesto v celkovom hodnotení 
juniorského IBU pohára E. Kapus-
tovej. Z. Remeňovej sa podarilo 
dosiahnuť výborný výsledok tak-
 ež v seniorskom IBU pohári, keď 

skončila jedenásta v šprinte po 
bezchybnej streľbe.

Na biatlonových majstrovstvách 
sveta juniorov a kadetov nás re-
prezentovali Kris  na Makovínyová 
a Sára Pacerová medzi kadetkami 
a v juniorskej kategórii štartovala 
Ema Kapustová. Počas všetkých 
štartov podávali dievčatá veľmi 
solídne bežecké, ale aj strelecké 

výkony. Všetky tri naše pretekárky 
zaznamenali veľmi dobré umiest-
nenia. Top K. Makovínyovej bolo 
11. miesto, ktoré si vybojovala 
vo vytrvalostných pretekoch. V 
s  hacích pretekoch dosiahla svoj 
najlepší výkon S. Pacerová, keď 
skončila devätnásta. Najlepšie 
umiestnenie nielen z našich diev-
čat, ale aj z celej ženskej čas   re-
prezentácie dosiahla E. Kapustová, 
ktorá skončila v s  hacích prete-
koch junioriek deviata. V závere 
marca sa podarilo ešte K. Mako-
vínyovej uspieť aj na Olympijskom 
fes  vale mládeže, kde vo vytrva-
lostných pretekoch skončila na vý-
bornom 5. mieste.

Slovenský Viessmann pohár
Zastúpenie sme mali aj v sloven-

skom Viessmann pohári. Hoci naše 
najlepšie pretekárky štartovali naj-
mä na medzinárodnej scéne, pre-
to nemohli dosiahnuť popredné 
umiestnenia aj doma, skvele ich 
zastúpili ostatní členovia podbre-

zovského biatlonu. Slovenského 
pohára sa počas celej sezóny zú-
častňovali Tamara Molentová, Filip 
Bury a Sebas  án Ilavský. Posledný 
menovaný skončil v konečnom 
rebríčku na 5. mieste medzi star-
šími dorastencami. V kategórii ju-

niorov skončil na 2. pozícii F. Bury. 
Celkové víťazstvo medzi staršími 
dorastenkami si zaslúžene vybo-
jovala T. Molentová, ktorá zvíťazila 
aj v celkovom hodnotení pohára 
Zväzu slovenského lyžovania v rov-
nakej kategórii.

Richard Ludha (vľavo) rozohráva loptu na Mikuláša Bakaľu. Foto: M. Štefánik


