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Editoriál
Máj. Najkrajší mesiac v roku. 
Čas rozkvitnutých čerešní, 
vône čerstvých kvetov, mesiac 
lásky, ale i obdobie prícho-
du teplých dní. Mnohí z nás 
pripravujú záhradky, sadia 
rastlinky, ošetrujú kríky. Máj 
sa nesie aj v znamení uprato-
vania a zveľaďovania. A práve 
tieto dni využívame na čiste-
nie okolia, lesov, riek či par-
kov. Rôzne organizácie, zdru-
ženia, spolky alebo jednotlivci 
vytiahli rukávy a pustili sa do 
upratovania. Plnia vrecia od-
padom rôzneho druhu, ktorý 
v našej prírode a všade navô-
kol stále nemizne. Pripojili 
sa i žiaci našej školy, za čo 
si zaslúžia pochvalu. Nieke-
dy človek nadobudne pocit, 
akoby ľuďom ani nezáležalo, 
v akom prostredí žijú. Sú ľa-
hostajní, nevšímaví a možno 
i frustrovaní. Odpad zanechá-
vajú všade, vyhodia ho z okna 
auta alebo rovno nechajú na 
lúke či hodia vedľa cesty. Aj 
obyčajná vreckovka, papierik 
z cukríka či žuvačka vyhodená 
do trávy je znakom našej leni-
vosti. Druhá skupina ľudí po-
tom odpad zbiera. Neúnavne, 
každý rok, možno i viackrát. 
Nekonečný kolotoč, ktorý sa 
nevedno kedy zastaví. Chýba 
výchova? Je to obraz nášho 
charakteru? Mentality? Z kaž-
dého kúsok, ale to je na dlhšiu 
diskusiu. Skúsme urobiť aspoň 
niečo. Viac šíriť osvetu a poze-
rať okolo seba. Starajme sa o 
prírodu a naše okolie. Pri naj-
bližšej prechádzke zoberme 
plechovku z lesa alebo plas-
tovú fľašu z brehu horského 
potôčika. Vnímajme okolie, 
upozorňujme a chráňme si 
prírodu. Tá nám to vráti. Mno-
honásobne. A nielen v podobe 
májovej krásy... 

Milan Gončár

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Maturant (v čiernom) vysvetľuje komisii fungovanie príslušného zariadenia.        Foto: M. Gončár
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Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Odstavenie dodávok ruského plynu 
by pre Slovensko znamenalo katastrofu

Vážení spolupracovníci, 
tento príhovor sa mi robí veľmi 

ťažko. Dlhé roky sa vám prostred-
níctvom týchto riadkov snažím 
podávať pravdivé in-
formácie o tom, ako 
spoločnosť stojí a čo 
nás čaká. Súčasný 
stav je nesmierne ťaž-
ký. Vojnu na Ukrajine 
sme si nevymysle-
li. Ide o boj veľmocí 
Ruska a USA, pretože 
sa nevedia dohodnúť. 
História ukáže, kde je 
pravda a mne nepri-
náleží sa k tejto téme 
ani vyjadrovať a ani 
situáciu posudzovať. Zároveň ale 
nemienim podliehať propagande z 
jednej alebo druhej strany. 

Skutočnosť je taká, že Slovensku 
a Európe hrozí zastavenie dodávok 
ruského plynu. Už niekoľko me-
siacov sa snažím, aj cez Klub 500, 
vysvetľovať politikom, respektíve 
našim „štátnikom“, že odstavenie 
ruského plynu by pre slovenskú 
ekonomiku znamenalo katastrofu. 
Zastali by malé, veľké a stredné 
podniky, potravinársky priemysel, 
problém budú mať poľnohospodári 

a aj ďalšie odvetvia. Až vtedy poli-
tici zistia, čo znamená, že naša kra-
jina nebude mať zemný plyn na to, 
aby mohli firmy fungovať. 

Ľudia, ktorých v tele-
vízii vidíte hovoria, že 
sa priklonia k tomu, čo 
povie Brusel. Ide o ne-
zodpovedných ľudí. V 
Bruseli sa po každých 
voľbách vymenia ko-
misári, čo som veľakrát 
hovoril. Zostáva len Ma-
roš Šefčovič, s ktorým 
sa dá komunikovať a s 
ktorým veľa hovorím. 

Európska komisia od-
poručila krajinám, aby 

sa odpojili od ruského plynu. Aj Eu-
rópsky parlament, až na dvadsaťdva 
hlasov, schválil tento krok. Iba pred-
sedníčke Európskej komisie slúži ku 
cti, že bola proti. Ak by Európa pre-
stala odoberať plyn z Ruska, dôjde k 
takému kolapsu ekonomiky, o čom 
sa žiadnemu z makroekonómov ani 
politikov nesníva. Otázka náhrady 
ruského plynu dovozom z USA nie 
je vôbec jednoduchá. O tom sa, 
spoločne s výkonným riaditeľom 
Klubu 500 Tiborom Gregorom, sna-
žíme hovoriť v médiách, na konfe-

renciách alebo prostredníctvom 
tlačových správ.

Vážení spolupracovníci, 
ide o vážnu vec. Ak dôjde k od-

staveniu ruského plynu, Európa sa z 
tohto kroku bude spamätávať veľa 
rokov. Americký plyn skôr ako za päť 
rokov na Slovensko aj tak nepríde. 
Čo budeme robiť? Budeme musieť 
odstaviť fabriku. Neviem, či nám 
bude straty hradiť vláda Slovenskej 
republiky alebo bude fungovať kur-
zarbeit. Preto prosím Boha, aby k 
zastaveniu dodávok ruského plynu 
nedošlo. Ak to plánujú iné štáty, 
nech tak učinia. Prímorské krajiny 
si plyn vedia doviezť a Maďari túto 
otázku už tiež vyriešili. Slovenskí 
politici a poslanci zaujímajú také 
stanoviská, aké zaujímajú. 

Kritickým dňom, kedy sa ukáže, či 
Slovensko bude alebo nebude mať 
plyn, je 20. máj. Dovtedy urobím 
ja, ale aj vedenie Železiarní Pod-
brezová všetko, aby sme vysvetlili 
politikom, nech ani neuvažujú nad 
tým, že odstavia dodávky plynu z 
Ruska, lebo náhradu nemáme. Zo 
sľubov nevyžijeme a nikto nám nič 
nedá, ani vláda Slovenskej republi-
ky. Alebo nám dá toľko, koľko dote-

raz – čiže oveľa menej, ako sme my 
odviedli štátu. 

Vážení spolupracovníci, 
rozmýšľal som, že zorganizujeme 

štrajk. No ten je zbytočný. Videl 
som, keď sudcovia a prokuráto-
ri protestovali proti súdnej mape. 
Vďaka tomu síce krajské súdy zosta-
li, ale v našom prípade štrajk jednej 
fabriky nepomôže. Ak dôjde k od-
staveniu plynu z Ruska na Sloven-
sko, verím, že sa zdvihne obrovská 
vlna zlosti. Hovorím a budem hovo-
riť politikom, ktorí sú za odstavenie 
ruského plynu, nech sa verejne hlá-
sia, aby ľudia vedeli, kto spôsobil, 
že u nás prestanú fabriky fungovať.

Držme si navzájom palce, aby k 
tomu nedošlo, lebo hospodárske 
výsledky, ktoré sme dosiahli za prvý 
kvartál, sú veľmi dobré. Od prvého 
apríla sme navýšili platy o ďalšie 
štyri percentá, pretože inflácia vy-
skočila vyššie ako sa čakalo. Žele-
ziarne Podbrezová sú dobre rozbe-
hnuté. Toto všetko môžu „zarezať“ 
naši politici nezodpovedným prístu-
pom k zabezpečeniu energetickej 
bezpečnosti krajiny a k tomu, aby 
priemysel mohol fungovať. A bez 
priemyslu nebude na Slovensku nič.

Cena jedla sa opäť zvyšuje, 
doplatok ostáva nezmenený 

Spoločnosť ŽP-Gastroservis, s.r.o., zabezpečujúca stravovanie v Že-
leziarňach Podbrezová a.s. informuje, že od 1. mája 2022 došlo k 
navýšeniu ceny jedla na 6 eur. 

Zamestnanci železiarní túto zmenu pocítia iba pri jedle vydanom 
nad limit, teda pri strave, ktorá býva zamestnancom našej spoloč-
nosti vydávaná nad počet odpracovaných zmien v danom mesiaci. 
Každý, kto odpracuje najmenej 4,5 hodiny za pracovnú zmenu, má 
nárok na dotovanú stravu. Jej cena sa síce od mája zvýšila, no dopla-

tok zamestnanca naďalej ostáva na úrovni 
1,02 eura. 

Vedenie ŽP-Gastroservis, s.r.o. zvýšením 
cien z pôvodných 5,70 na 6 eur reaguje na 
súčasný vývoj na trhu a neustále narastajú-
ce náklady na suroviny a energie.

Praktické maturity zvládli všetci naši žiaci

V Súkromnej spojenej škole Žele-
ziarne Podbrezová sa v závere aprí-
la uskutočnila praktická časť matu-
rity študentov organizačnej zložky 
Súkromná stredná odborná škola 
ŽP z odborných predmetov. Skúšky 
sa celkovo zúčastnilo 49 žiakov v 
štyroch odboroch – hutník operá-
tor, mechanik strojov a zariadení, 
mechanik elektrotechnik a mecha-
nik mechatronik. 

Cieľom praktickej časti odbor-
nej zložky maturitnej skúšky  bolo 
overenie, do akej miery získané 
vedomosti, zručnosti a postoje žia-

kov zodpovedajú požiadavkám prí-
slušného vzdelávacieho programu 
učebných osnov a ako maturanti 
spĺňajú požiadavky z hľadiska pro-
filu príslušného študijného odboru. 
Chlapci vykonávali túto skúšku for-
mou praktickej realizácie a prevede-
nia komplexnej úlohy. 

„V študijnom odbore hutník ope-
rátor sme na overenie teoretických 
vedomostí a praktických zručností 
žiakov pripravili päť tém. Boli za-
merané na spracovanie ocele v 
elektrickej oblúkovej peci, prácu v 
redukovni, prácu na ťažnej stolici a 
žíhacej peci,“ informoval Mgr. Jozef 
Zákalický, hlavný majster odbornej 
výchovy. 

Žiaci k jednotlivým témam vypra-
covali písomnú prácu, v ktorej popí-
sali princíp činnosti daného technic-
kého zariadenia. V praktickej časti 
následne predviedli jeho ovládanie 
a obsluhu, s dôrazom na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a 
ochranu životného prostredia. 

V odbore mechanik strojov a za-
riadení bolo celkovo 16 maturitných 
tém. „Úlohou žiakov bolo vypraco-
vať technologický postup pri oprave 
technického zariadenia a popísať 
jeho funkciu s dôrazom dodržiava-
nia BOZP pri práci. Jednotlivé témy 
boli zamerané na diagnostiku a ná-
sledné vykonanie opravy spojené s 
demontážou a spätnou montážou 

zariadenia a vykonaním funkčnej 
skúšky,“ vysvetlil J. Zákalický. 

Vo zvyšných dvoch odboroch boli 
zadané témy rozdelené do dvoch 
základných okruhov – slaboprú-
dová elektronika a silnoprúdová 
elektrotechnika. V odbore mecha-
nik mechatronik bol aj okruh tém z 
pneumatiky a hydrauliky. 

„V oblasti silnoprúdovej elektro-
techniky sme overovali odborné 
vedomosti a zručnosti pri zapájaní 
asynchrónneho trojfázového moto-
ra a jeho ovládanie z dvoch miest, 
spúšťanie pomocou stýkačov, zapo-
jenie do reverzu s časovým relé a 
podobne. V rámci úloh slaboprúdo-
vej elektroniky bolo potrebné podľa 
schémy vyrobiť elektrické zariade-
nie. Žiaci si navrhovali v programe 
Eagl plošný spoj, ktorý následne osa-
dili elektrosúčiastkami. Ich úlohou
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Volebný poriadok pre voľby a odvolanie člena Dozornej rady spoločnosti Železiarne 
Podbrezová a.s. voleného zamestnancami spoločnosti konané v dňoch 16. – 20. 05. 2022

Článok I. 
základné ustanovenia

1. V súlade s ustanovením  § 200 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchod-
ného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a článkom XII. platných 
Stanov spoločnosti Železiarne 
Podbrezová a.s. sa týmto voleb-
ným poriadkom pripraveným a 
schváleným Základnou organizá-
ciou Odborového zväzu KOVO pri 
obchodnej spoločnosti Železiarne 
Podbrezová a.s. a predstaven-
stvom spoločnosti Železiarne Pod-
brezová a.s. riadi priebeh konania 
volieb a odvolania člena dozornej 
rady voleného zamestnancami 
spoločnosti. Voľby člena dozornej 
rady voleného zamestnancami 
organizuje predstavenstvo v spo-
lupráci so Základnou organizáciou 
Odborového zväzu KOVO.
2. Dozorná rada spoločnosti má v 
čase vydania tohto volebného po-
riadku desať členov, z ktorých se-
dem členov volí a odvoláva valné 
zhromaždenie spoločnosti a troch 
členov volia a odvolávajú zamest-
nanci spoločnosti.

Článok II.
aktívne a pasívne volebné právo
1. Právo voliť a odvolať členov 
dozornej rady majú zamestnanci, 
ktorí sú ku dňu volieb v hlavnom 
pracovnom pomere v  spoločnosti 
Železiarne Podbrezová a.s. (opráv-
nený volič).
2. Členom dozornej rady môže byť 
len fyzická osoba staršia ako 18 ro-
kov. Člen dozornej rady nesmie byť 
zároveň členom predstavenstva, 
prokuristom alebo osobou opráv-
nenou podľa zápisu v obchodnom 

registri konať v mene spoločnosti.
3. Návrh na voľbu alebo odvola-
nie členov dozornej rady volených 
zamestnancami spoločnosti je 
oprávnená podať predstavenstvu 
spoločnosti odborová organizácia 
alebo spoločne aspoň 10 % opráv-
nených voličov. 
4. Pri odvolaní člena dozornej rady 
zvoleného zamestnancami sa po-
stupuje podľa rovnakých princípov 
tohto volebného poriadku ako pri 
voľbe.
5. Podmienkou uvedenia kandidá-
ta na hlasovacom lístku je jeho pí-
somný súhlas s jeho kandidatúrou 
na člena dozornej rady. Kandidát 
sa môže vzdať svojej kandidatúry 
1 deň pred konaním volieb, a to 
písomne do rúk predsedu Ústred-
nej volebnej komisie. Vyhlásenie 
o vzdaní sa kandidatúry nemožno 
vziať späť. 

Článok III.
Volebné komisie

1. Voľby riadi Ústredná (centrálna) 
volebná komisia zložená z troch 
členov a to:
• 1 zástupcu spoločnosti,
• 1 zástupcu odborovej organizácie,
• 1 zástupcu zamestnancov – ne-
členov odborovej organizácie.
Ústredná volebná komisia si zo 
svojho stredu volí predsedu, ktorý 
vystupuje v jej mene. 
Členom Ústrednej alebo prevádz-
kovej volebnej komisie nemôže 
byť kandidát do dozornej rady vo-
lený zamestnancami.
Ústredná volebná komisia zabez-
pečí zhotovenie hlasovacích lís-
tkov a volebných protokolov a ich 
doručenie prevádzkovým voleb-

ným komisiám.
Ústredná volebná komisia rozho-
duje v sporných prípadoch o plat-
nosti hlasovacieho lístka.
Ústredná volebná komisia na 
základe volebných protokolov 
predložených prevádzkovými vo-
lebnými komisiami spočíta hlasy 
a vyhodnotí výsledky volieb. Vyp-
racuje „Záverečný protokol“ o výs-
ledkoch volieb člena dozornej rady 
voleného zamestnancami. 
2. Voľby sa uskutočňujú prostred-
níctvom organizačnej štruktúry 
Základnej organizácie OZ KOVO 
Železiarní Podbrezová a.s. t.j. v 13 
volebných celkoch/dielenských vý-
boroch organizovaných v ŽP a.s., 
ktoré sú riadené prevádzkovými 
volebnými komisiami, zloženými z:
• 1 zástupcu DV OZ KOVO,
• 1 zástupcu vedenia prevádzky,
• 1 zástupcu zamestnancov – ne-
členov odborovej organizácie.
Prevádzková volebná komisia si zo 
svojho stredu si volí predsedu, kto-
rý riadi jej činnosť.
Prevádzková volebná komisia 
dohliada na priebeh volieb v jed-
notlivých volebných celkoch a po 
uskutočnení volieb sčítava hlasy 
voličov a spisuje volebný protokol, 
ktorý odovzdá bezodkladne  spo-
lu s  hlasovacími lístkami voličov 
Ústrednej volebnej komisii.
Prevádzková volebná komisia pri 
sčítaní hlasov uloží do obálok: oso-
bitne platné hlasovacie lístky, oso-
bitne neplatné hlasovacie lístky 
a osobitne nepoužité hlasovanie 
lístky. 

Článok IV.
Hlasovacie lístky

1. Vyhotovenie hlasovacích lístkov 

a ich doručenie prevádzkovým 
volebným komisiám zabezpečí 
Ústredná volebná komisia.
2. Na hlasovacom lístku sú uvede-
ní kandidáti navrhnutí za členov 
dozornej rady spoločnosti Žele-
ziarne Podbrezová a.s.   
3.Neplatný je hlasovací lístok, ktorý:
a) nie je na pôvodnom tlačive, alebo
b) volič neoznačil zakrúžkovaním 
žiadneho kandidáta, alebo
c) volič označil zakrúžkovaním 
oboch kandidátov.
4. Pre platnosť hlasovacieho líst-
ka sa vyžaduje označenie jedného 
kandidáta zakrúžkovaním.
5. Na hlasovacie lístky upravené 
inak ako predpísaným spôsobom 
(zakrúžkovaním kandidáta), sa ne-
prihliada.
6. V sporných prípadoch o platnos-
ti hlasovacieho lístka rozhoduje 
Ústredná volebná komisia.

Článok V.
Hlasovanie

1. Dátum uskutočnenia volieb určí 
Ústredná volebná komisia po do-
hode so zástupcami spoločnosti a 
zástupcami zamestnancov.
2. Voľby sa konajú tajným hlasova-
ním.
3. Zamestnanec (volič)  hlasuje 
osobne a tajne tak, že na hla-
sovacom lístku, ktorý obdrží od 
prevádzkovej volebnej komisie, 
zakrúžkovaním označí jedného 
kandidáta.

Článok VI.
Výsledky volieb

1. Na platnosť voľby alebo odvo-
lania člena/ov dozornej rady vole-
ných zamestnancami spoločnosti 

sa vyžaduje, aby bolo hlasovanie 
tajné a aby sa volieb zúčastnila as-
poň polovica oprávnených voličov.
2. Členom dozornej rady sa stane 
kandidát, ktorý získal vyšší počet 
hlasov.  
3. V prípade zhodného počtu hla-
sov kandidátov sa musia voľby 
opakovať. 
4. Po spočítaní hlasov a vyhotove-
ní „Záverečného protokolu“ o výs-
ledkoch volieb člena dozornej rady 
voleného zamestnancami obozná-
mi Ústredná volebná komisia s vý-
sledkami volieb zvolených kandi-
dátov, oprávnených voličov, ZO OZ 
KOVO, predstavenstvo spoločnosti 
a dozornú radu spoločnosti.
5. Funkčné obdobie člena dozor-
nej rady je päťročné. Končí sa: 
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odvolaním z funkcie zamest-
nancami spoločnosti,
c) odstúpením/vzdaním sa  fun-
kcie,
d) úmrtím.
6. Člen dozornej rady môže zo svo-
jej funkcie odstúpiť/vzdať sa fun-
kcie, je však povinný to písomne 
oznámiť predstavenstvu spoloč-
nosti a dozornej rade. Vzdanie sa 
funkcie musí byť písomné a listina 
s týmto obsahom musí byť vlast-
noručne podpísaná v prítomnos-
ti notára alebo ním povereného 
zamestnanca. Vzdanie sa funkcie 
je účinné odo dňa prvého zasad-
nutia Ústrednej volebnej komisie, 
orgánu, t.j. orgánu, ktorý je op-
rávnený vymenovať alebo zvoliť 
člena orgánu nasledujúceho po 
doručení vzdania sa funkcie. Uve-
dené platí aj v prípade neplatnosti 
volieb.

Po dvoch rokoch budú zamestnanci našej spoločnosti opäť voliť člena Dozornej rady Železiarní Podbrezová a.s. Voľby sa začnú v pondelok, 16. mája o 6.00 hodi-
ne a skončia v piatok, 20. mája o 12.00. O tento post sa uchádzajú dvaja kandidáti – Ing. Jaroslav Romančík a Ing. Peter Kohút. Oboch si v krátkosti predstavíme.

Čakajú nás voľby člena Dozornej rady ŽP a.s.
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Súťaž medzi zmenami v prevádzkarni centrálna údržba

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Poslaním 
prevádzkových 

údržieb je zabezpečiť 
prevádzkyschopný 

stav technologického 
zariadenia výrobných 

prevádzkarní tak, 
aby výroba nebola 

obmedzovaná a 
tým mohla plniť 
plánované úlohy.

Vo valcovni bezšvíkových rúr zvíťazila zmena „D“.  Foto: M. Gončár

O víťazoch rozhodli stabilne dobré výsledky počas celého roka

Po prestávke zapríčinenej pandé-
miou koronavírusu beží v akciovej 
spoločnosti Železiarne Podbre-
zová opäť súťaž medzi pracovný-

mi zmenami vo výrobných a ob-
služných prevádzkarňach. Sú do 
nej zapojené pracovné kolektívy 
kategórie „r“ z oceliarne, valcov-
ne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, 
centrálnej údržby, energetiky, do-
pravy a odboru riadenia kvality.

Kritériá súťaže sú zamerané na 
kvalitu, výsledky hospodárenia, 
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri 
práci, reklamácie a sú vyhodnoco-
vané a zverejňované na vývesných 
tabuliach prevádzkarní. Vlani sme 
kvôli vynechanému ročníku o súťa-
ži zmien v našich novinách nepísa-
li, teraz vám opäť predstavujeme 
víťazné kolektívy jednotlivých pre-
vádzkarní.
o priebehu súťaže v centrálnej 
údržbe nás informoval Ing. Ladi-
slav bizub, vedúci ekonomického 
oddelenia:

ako pokračovala súťaž medzi 
zmenami v minulom roku?

- Po nestabilnej situácii v roku 
2020 sa v roku 2021 obnovila súťaž 
medzi zmenami aj v prevádzkovej 
strojnej údržbe a elektroúdržbe vý-
robných prevádzkarní. Sledovanie 
a hodnotenie jednotlivých kritérií 
sa stalo už súčasťou 
každodenných úloh.

Sú kritériá súťaže 
rovnaké ako v pred-
chádzajúcich rokoch 
alebo medzitým pri-
budli nové hodnotia-
ce prvky?

- Poslaním pre-
vádzkových údržieb 
je zabezpečiť pre-
vádzkyschopný stav 
technologického za-
riadenia výrobných prevádzkarní 
tak, aby výroba nebola obmedzo-
vaná a tým mohla plniť plánované 
úlohy. Čas potrebný na odstráne-
nie porúch a kvalita vykonávaných 
opráv majú priamy vplyv na pre-
stoje výrobných zariadení. Preto 
pôvodné kritéria súťaže, ktoré sa 
v minulých rokoch osvedčili, ostali 
zachované.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh 
súťaže? 

- Priebeh súťaže ovplyvňoval 
nielen počet porúch na zariade-
niach, ale najmä čas potrebný na 
ich odstránenie. Tímová práca pri 
odstraňovaní porúch je veľmi dôle-
žitá, aby zariadenie bolo opravené 
a prevádzkyschopné v čo najkrat-
šom možnom termíne. V posled-
nom období nastáva obmena 
zamestnancov v jednotlivých zme-
nách. Prichádzajúcim pracovníkom 
chýbajú skúsenosti.

Predstavte nám víťazné kolektívy 
za rok 2021. Víťazná zmena „B“ v ťahárni rúr. Foto: T. Kubej

V oceliarni bola najlepšia zmena „B“. Foto: T. Kubej

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

Smernica S-518/2016
revízia 3, zmena II Sociálny fond

Smernica S-322/2018
revízia 3, zmena I

Kontrola výrobných zariadení, odo-
vzdávanie zmien a uplatňovanie metó-
dy 5S

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.

rozhodnutie č. 07/2022

Menovanie pracovného tímu pre ko-
ordináciu krokov počas vyhlásenia mi-
moriadnej situácie na území Slovenskej 
republiky súvisiacej s ochorením CO-
VID-19 v rámci ŽP GROUP

rozhodnutie č. 08/2022 Menovanie redakčnej rady novín ŽP a.s. 
– PODBREZOVAN

Individuálne riadiace akty 
a informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

oznámenie č. 04/2022 Sadzby stravného pri tuzemských a zah-
raničných pracovných cestách

rozhodnutie č. 10/2022 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. na 
deň 01. 05. 2022

Príkaz č. 07/2022 Prevencia šírenia ochorenia COVID-19

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. zuzana Paučová

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 apríli boli zverejnené:

- Nakoľko výrobné prevádzkarne 
valcovňa bezšvíkových rúr, oce-

liareň a ťaháreň rúr 
majú rozdielne tech-
nologické zariadenia, 
tak aj vyhodnotenie 
plnenia kritérií sa ro-
bilo samostatne pod-
ľa jednotlivých pre-
vádzkarní. V minulom 
roku sa víťazom stala v 
prevádzkovej strojnej 
údržbe a elektroúdrž-
be v oceliarni zmena 
„B“, vo valcovni bezšví-
kových rúr zmena „D“ 

a v ťahárni rúr zmena „B“.

Čo posunulo víťazov do popredia 
pred ostatné súťažné kolektívy?

- Stabilne dobré výsledky počas 
celého roka, kvalitná preventívna 

príprava a príkladné nasadenie po-
čas odstraňovania porúch zname-
nalo víťazstvo v ročnom hodnotení 
súťaže medzi zmenami.
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T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Akcie sa zúčastnili členovia, ale aj nečlenovia OZ KOVO.                    Foto: OZ KOVO ŽP

dňa 23. apríla zorganizovalo oz 
KoVo ŽP v rámci mesiaca lesov, v 
spolupráci so štátnym podnikom 
LeSY Slovenskej republiky, akciu 
sadenia stromčekov. zúčastniť sa 
jej mohli členovia, ale aj nečleno-
via oz KoVo.

„Počasie nám, našťastie, prialo 

Vysadili viac ako 1 500 stromčekov
a tak sme v časti Karašovo, Lesná 
správa Šaling, vysadili 1 550 sade-
níc, z toho 750 kusov smreka a 800 
kusov buka. Akcia v radoch zúčast-
nených zožala úspech, a preto sme 
sa rozhodli, že si ju o rok zopaku-
jeme znova,“ povedala Monika 
Zimová, podpredsedníčka ZO OZ 
KOVO ŽP.

Podujatie sa zároveň uskutočni-
lo symbolicky po Dni Zeme, kto-

bolo podľa elektrickej schémy na-
písať správny technologický po-
stup, prakticky previesť zapojenie 
a vykonať skúšky funkčnosti. Pri 
pneumatike a hydraulike mali ma-
turanti za úlohu navrhnúť schému 
ovládania pneumatickej nožnice 
pomocou počítača, vytvoriť simu-
lačný obvod, následne zapojiť a 
odskúšať pneumatické a hydraulic-
ké prvky ako celok na simulačnom 
paneli,“ pokračoval J. Zákalický.

Úspešné výsledky
Výsledky praktických maturít na-

pokon potešili nielen študentov, ale 
aj maturitnú komisiu či pedagógov. 

Praktické maturity zvládli všetci naši žiaci
dokončenie zo strany 1 Pozitívom je, že všetci žiaci prospe-

li. Osemnásť z nich malo výborný 
prospech, dvadsať chválitebný a 
jedenásť dobrý. Skúšajúca komisia 
vnímala dopady dištančného vzde-
lávania nielen na praktické zruč-
nosti, ale aj teoretické vedomosti. 
„Keď zhodnotíme predchádzajúce 
obdobie a neustále zmeny a pre-
chody z prezenčného vyučovania 
na dištančnú formu, sme s úrov-
ňou vedomostí a zručností žiakov 
spokojní. Všetci zvládli túto časť 
maturitnej skúšky úspešne,“ zhod-
notila riaditeľka školy Ing. Miriam 
Pindiaková. 

dôležitá je aj teória
Vedenie školy pozitívne vníma, že 

žiaci mohli v tomto roku absolvovať 
praktickú časť odbornej zložky ma-
turitnej skúšky, keďže dva roky táto 
možnosť, kvôli pandémii, nebola. 
„Ako inak preukážu svoje praktické 
zručnosti, ktoré počas štúdia zís-
kali? Len praktickým predvedením 
toho, čo sa pod dohľadom majstrov 
odbornej výchovy a inštruktorov 
počas praktického vyučovania na-
učili. Samozrejme, nesmieme za-
budnúť na dôležitosť teórie, kto-
rej sa spolu s učiteľmi odborných 
predmetov venovali,“ dodala M. 
Pindiaková. Študenti počas praktickej maturitnej skúšky. Foto: J. Čief

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

Maturanti vyjadrili s priebehom skúšky spokojnosť
M. Gončár + foto
noviny@zelpo.sk

Praktické maturity žiakov dokonale 
preverili. bezprostredne po skúške 
sme sa ich opýtali, aké majú pocity, 
či mali väčší stres ako počas písom-
nej skúšky, prípadne, či ich niečo 
prekvapilo.

Patrik Ďurčo, hutník operátor
- Z maturity mám zmiešané po-

city. Snažím sa, aby som úspešne 
dokončil školu, lebo štyri roky sú 

štyri roky. Nechcem nič pokaziť. Tú-
žim byť na konci spokojný a tiež si 
prajem, aby boli spokojní aj rodičia, 
kamaráti a učitelia. Odborná skúška 
mi vyšla. Z praktickej maturity som 
nemal veľký stres, lebo ako môžem 
vidieť, v praxi sa človek naučí veľa.

Ján Švantner, hutník operátor 
- Momentálne som rád, že už 

mám konečne po skúške. Pred jej 
začiatkom som mal trošku stres. 
Predsa len, po dvoch rokoch ísť do 
niečoho takého nie je jednoduché. 

Hoci som mal trému, zároveň som 
získal novú skúsenosť. Dojmy mám 
celkom dobré. Viac som sa obával 
tejto praktickej skúšky, ale dopadla 
nad moje očakávania. 

roman Harvan, mechanik strojov a 
zariadení 

- Trošku opadol zo mňa stres. Som 
rád, že mám skúšku za sebou. Viac 
som sa bál ústnej odpovede, ktorá 
bola súčasťou praktickej maturity. 
Ale až pri samotnej praktickej skúš-
ke som zistil, čo bolo viac stresujú-

ce. Zaskočilo ma, keď sa ma z komi-
sie opýtali na mechanizmus, ktorý 
tlačí vazelínu do daného prístroja. 

erik belko, mechanik strojov a za-
riadení 

- Pocity po maturitnej skúške sú 
celkom dobré. Členovia komisie k 
nám boli dobrí, povedal som im, 
čo som vedel. Myslím si, že všetko 
prebehlo tak, ako malo. Na odbornú 
časť nás pedagógovia dobre pripra-
vili, nemal som ani taký stres ako 
pred písomnými maturitami. Nebo-

lo nič, čo by ma prekvapilo. Aj stres 
sa dal zvládnuť.

Jakub nosáľ, mechanik strojov a 
zariadení 
- Pocity sú dobré, som rád, že som 
sa v Železiarňach Podbrezová niečo 
naučil. Som veľmi spokojný s tým, 
ako som zvládol praktickú skúšku. 
Mal som menší stres ako pred pí-
somnými maturitami, lebo viem, čo 
robím, učím sa tu už dva roky a som 
spokojný. Nič ma neprekvapilo. Za 
tie dva roky viem prakticky všetko.

Patrik Ďurčo Ján Švantner Jakub NosáľErik BelkoRoman Harvan

Našim žiakom sa podarilo vyzbierať mnoho vriec odpadu.  Foto: M. Stieranková

rý bol deň predtým – 22. apríla. 
„Týmto sa chceme poďakovať 
všetkým zúčastneným a pracov-
níkom Lesnej správy, ktorí spolu s 
nami priložili ruku k dielu. Zabez-
pečili tiež občerstvenie a výborný 
guľáš,“ dodala na záver.

         V časti Karašovo, Lesná správa Šaling, 
sme vysadili 1 550 sadeníc, z toho 750 kusov 

smreka a 800 kusov buka. Akcia v radoch 
zúčastnených zožala úspech, a preto sme sa 

rozhodli, že si ju o rok zopakujeme znova.

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Deň Zeme v našej škole

deň zeme si od roku 1970 každo-
ročne pripomíname 22. apríla. do 
aktivít súvisiacich s týmto dňom 
sa pravidelne zapája aj Súkromná 
spojená škola Železiarne Podbre-
zová a inak tomu nebolo ani tento 
školský rok.

Naši žiaci sa počas Dňa Zeme 
obliekli do modrej a zelenej, čo 
symbolizovalo farby našej planéty. 
Upratovali areál školy, cestu od nej 
smerom do Podbrezovej a malú 
časť Lopeja.

„Podarilo sa nám naplniť množ-
stvo fúrikov bioodpadu, ktorý sme 
dali na kompost. Triedili sme plas-

ty aj ostatný odpad. Vrecia sme 
nerátali, ale zbieralo deväť tried. 
Jedna z nich mi, napríklad, hlásila 
šesť vriec. Žiaci upratovali okolie 
počas dvoch vyučovacích hodín,“ 
informovala učiteľka Mgr. Martina 
Stieranková.

Okrem oblečenia a upratovania 
bola vyhlásená aj súťaž o najzaují-
mavejšiu nástenku. Ďalšia aktivita 
bola dobrovoľná a žiaci mohli pri-
praviť prezentáciu alebo plagát, v 
ktorých mali zadefinovať základné 
pojmy ako hoax a kritické mysle-
nie. Uviesť mali päť až desať envi-
ronmentálnych hoaxov a vyvrátiť 
ich uvedením overených zdrojov. 
Súčasťou boli aj pravidlá argumen-
tácie v online diskusiách.
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Stav oltárneho obrazu pred reštaurova-
ním.                                          Foto: archív

Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

Jozef Soták: Zimná sezóna na Táľoch bola nádherná
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Tohtoročná zima je v stredisku 
Tále definitívne minulosťou. Po-
čas Veľkej noci sa dole svahom 
spustili poslední lyžiari a úplnou 
bodkou za sezónou bolo vydare-
né podujatie plné hudby, tanca, 
spevu, remesiel a dobrého jedla. 
nasledujúce dni sa už ponesú v 
znamení príprav na leto. Pozor-
nosť bude venovaná organizácii 
osláv významného jubilea a nebu-
dú chýbať ani golfové turnaje.

Tále privítali v posledných týž-
dňoch množstvo milovníkov zim-
ných športov. Na kopci sa vystrie-
dali celé rodiny, nechýbali žiaci 
zo základných a stredných škôl a 
percento návštevnosti lyžiarskeho 
strediska zvyšovali nielen miestni, 
ale i dovolenkári z celého Sloven-
ska. 

„Sme veľmi spokojní, že sme 
mohli naplno spustiť lyžovačku. 
Pripravili sme stredisko s výborný-
mi podmienkami a do karát nám 
hralo i počasie. Zo začiatku sezóny 
boli protipandemické opatrenia 
prísne, úlohu zohrala zaočkova-
nosť a kontrola covid preukazov. 
Dnes môžeme skonštatovať, že 
máme za sebou, po dvoch rokoch, 
nádhernú sezónu. Máme radosť, 
že okrem domácich prišli aj ľudia z 
iných kútov Slovenska. Vyšiel nám 
i „zlatý týždeň“ na prelome rokov,“ 
zhodnotil uplynulé obdobie Jozef 
Soták, generálny riaditeľ akciovej 
spoločnosti Tále a doplnil:

„Obľúbené a vyhľadávané boli 
tiež lyžiarske kurzy, z čoho sa veľ-
mi tešíme. Základom je, aby mohli 
deti športovať.“ 

Lyžovačka odštartovala 26. de-
cembra a sezóna 2021/2022 bola 
ukončená na Veľkonočnú nedeľu, 
17. apríla. K jej kladnému hod-
noteniu pomohlo aj pravé zimné 
počasie. „Prírodný sneh dotváral 
celkovú idylickú scenériu okolia. 
Vydržal do polovice januára. Gro 

pokrývky na svahu tvoril síce tech-
nický sneh, ale na to sme zvyknutí 
a v podobnom režime fungujeme 
už veľa rokov,“ pokračoval riaditeľ. 

novinka sa uchytila
Po minulých rokoch, ktoré vý-

razne poznačili obmedzenia, bola 
tohtoročná lyžovačka takmer iden-
tická s tou spred pandémie. „Cel-
kovo sme predali viac ako 32-tisíc 
skipasov. Najväčší záujem bol o 
štvorhodinový a lyžiari tiež využili 
akciový balík dieťa plus dospelý na 
dve hodiny. Tých sme vydali približ-
ne osemtisíc,“ nazrel do štatistík J. 
Soták. 

A práve novinka, ktorú na Tá-
ľoch predstavili iba pred začiatkom 
sezóny, sa osvedčila. Lyžiari mohli 
prísť počas víkendu na svah už na 
ôsmu hodinu ráno, pričom lyžovali 
do desiatej. Podľa Sotáka využilo 
dvojhodinový vstup množstvo ľudí 
a väčšina z nich opakovane. „Táto 
forma skipasu mala veľký úspech. 
Dospelí, ktorí chodia do práce, 
vedeli deti ráno zobrať na svah na 
dve hodinky a dosýta si zalyžovať,“ 
ozrejmil.  

Dobrá zima so stabilným poča-
sím pritom umožnila lyžovať až do 

Veľkej noci. Kým väčšina stredísk 
na Slovensku mala v tomto období 
už svoje brány zatvorené, Tále sa, 
aj vďaka svojej vynikajúcej polohe, 
plnili i v mesiacoch marec a apríl. 
Úspešný ročník si preto právom 
zaslúžil veľkolepé ukončenie. Ve-
denie akciovej spoločnosti Tále, v 
spolupráci s Klastrom Horehronie, 
zorganizovali podujatie s názvom 
Veľkonočné radosti, na ktoré zaví-
talo asi 1 500 ľudí.

„Propagovali sme miestnu kultú-
ru, jedlo, výrobky či korbáče. Záver 
zimy bol krásny, rovnako ako celá 
lyžiarska sezóna,“ vyslovil spokoj-
nosť J. Soták. 

Príprava na leto
Po období lyžovačiek nastáva 

príprava na leto. Pracovníci rezortu 
sa presunuli z lyžiarskych vlekov na 
golfové ihrisko, aby ho čo najlepšie 
prichystali na sezónu.

„Apríl je charakteristický nie prá-
ve ideálnym počasím. Snažili sme 
sa preto, aby návštevníci našli u 
nás aktivity aj v tomto období. Za-
merali sme sa na wellness služby či 
využitie slanej vody v hoteli Stup-
ka. Medzitým naši zamestnanci 
pripravujú všetko na letnú sezónu, 

čo nám trvá približne mesiac,“ pre-
dostrel plány J. Soták. 

Primárnym lákadlom je golfové 
ihrisko, na ktorom sa počas sezóny 
koná množstvo turnajov. V súčas-
nosti je otvorené už tretí týždeň. 
Hoci na ňom stále prebiehajú úpra-
vy po zime, „skalní“ ho už vyskúšali 
a odpálili prvé loptičky. 

„Minulý týždeň sme hostili úvod-
ný turnaj v roku s názvom welco-
me Texas. Hráme ho s radosťou 
už dvadsať rokov. Nie vždy nám v 
apríli vyjde počasie. Tento raz sa to 
podarilo,“ povedal riaditeľ akciovej 
spoločnosti Tále a veľký milovník 
golfu. 

Významné výročie 
Rok 2022 bude pre rezort pod 

vrcholmi Ďumbiera a Chopku výni-
močným. Golfové ihrisko na Táľoch 
bude oslavovať dvadsať rokov od 
svojho otvorenia.

„Jubileum pripadá na 8. augus-
ta. Chystáme štvordňový turnaj, na 
ktorý pozveme nielen súčasných 
golfistov, ale všetkých, ktorí k nám 
chodili v minulosti pravidelne hrá-
vať. Rovnako privítame priateľov, 
ktorí stáli pri zrode tohto výnimoč-
ného miesta. Pôjde o sponzorov, 

členov klubu, ale i hostí z iných 
golfových združení. Chceme sa 
pochváliť, ako sme ihrisko od jeho 
stavby až po súčasnosť udržali a 
celý rezort zveľadili. Za to patrí ob-
rovská vďaka aj vedeniu Železiarní 
Podbrezová. Hoci v porovnaní so 
svetom ide o mladé ihrisko, na Slo-
vensku má veľký význam,“ pokra-
čoval J. Soták.

Tábory chýbať nebudú
Leto na Táľoch však nebude len 

o oslavách. Pripravené budú rôzne 
aktivity pre návštevníkov, ale aj tra-
dičný golfový tábor pre deti.

„Organizujeme ho už od roku 
1998. Máme päť termínov a všet-
ky sú zverejnené na našej webovej 
stránke. Počas leta robíme pre deti 
rôzne akcie, napríklad nedeľné tré-
ningy či spomínané tábory. Chce-
me, aby mali počas celých prázdnin 
o zábavu postarané,“ vyslovil žela-
nie J. Soták a v závere doplnil: „Na-
šou filozofiou je, aby sa deti hýbali. 
Ročný vstup do nášho klubu stojí 
sto eur, čo je porovnateľné s inými 
športami. Už dávno neplatí, že golf 
je pre bohatých. Tešíme sa preto 
na najbližšie mesiace. Na Táľoch sa 
rozhodne nikto nudiť nebude.“

Zimná sezóna na Táľoch trvala takmer štyri mesiace.  Foto: I. Bruchala

Bodkou za sezónou bolo podujatie Veľkonočné radosti. Návštevníkov čakal bohatý kul-
túrny program a množstvo atrakcií.  Foto: F. Majerčík

Záchrana vzácneho oltára z hradu Ľupča 
je v rukách popredných odborníkov

V rámci projektu záchrany dreve-
nej oltárnej architektúry retábula 
a oltárneho obrazu očisťovanie 
Panny Márie (Spev Simeona) sa 
pravidelne stretávajú zástupcovia 
Železiarní Podbrezová a. s., obce 
Slovenská Ľupča a Stredosloven-
ského múzea. Cieľom je sledova-
nie postupu reštaurovania tohto 
zbierkového predmetu a spôsob 
jeho inštalácie do priestoru kapl-
nky na hrade Ľupča.

Hlavná časť je zachránená
Reštaurovanie drevenej oltárnej 

architektúry realizuje akademický 
sochár Dušan Hagara. S radosťou 
môžeme konštatovať, že sa mu 
podarilo zachrániť pôvodné de-
koratívne rezbárske prvky v celom 
rozsahu. 

Nachádzajú sa, z malej časti, aj 
v zadnej časti oltára. Proces re-
štaurovania sa začal očistením 
všetkých zachovaných častí ol-
tárnej architektúry od nečistôt z 
oboch strán oltára. Nasledovalo 
upevňovanie uvoľnenej polychró-
mie (tvorí ju čierna vrstva náteru, 
strieborná fólia so zelenou a zla-
tou lazúrou a čistá strieborná a 
zlatá fólia). 

V miestach, kde bola polychró-
mia strieškovito zdvihnutá, došlo 
k vyrovnávaniu zažehlením. Po- Zreštaurovaná drevená oltárna architektúra.  Foto: archív

lychrómia bola očistená od stmav-
nutého laku a všetkých sekundár-
nych zásahov z mladších časových 
období. Kvôli správnej rekonštruk-
cii bolo potrebné realizovať po-
stupné skladanie rozpadnutých 
častí detailov a ozdôb architektúry 
retábula lepením do pôvodného 
tvaru až celku. Poškodené chýba-
júce detaily bolo nutné analogicky 
dorezať podľa zachovaných detai-
lov na inom mieste oltára. 

Reštaurátorovi sa podarila aj re-
konštrukcia nezachovaných častí – 
okrídlených hláv anjelov, pätiek a 
hlavíc stĺpov. Hagara vymodeloval 
tieto časti podľa zachovaných his-
torických fotografií oltára a podľa 
týchto modelov realizoval vyrezá-
vanie nezachovaných častí do lipo-
vého dreva. Ako poslednú usku-
točnil novú polychrómiu retuše a 
poškodeného zlátenia, striebrenia 
a lazúr na tmelených miestach. V 
súčasnosti prebieha reštaurovanie 
sôch Krista a apoštolov, ktoré sú 
tiež súčasťou oltára. 

zaujímavá ikonografia
Momentálne sa pokračuje aj 

v reštaurovaní oltárneho obrazu 
pod odbornou gesciou skúseného 
reštaurátora, akademického ma-
liara, Jozefa Doricu. Oltárny ob-
raz nesie zaujímavý ikonografický 
motív – Očisťovanie Panny Márie 
(známy aj ako Obetovanie Pána, 
Uvedenie Pána do chrámu alebo 

Obetovanie v chráme). 
Ústredný motív zachytáva scénu 

s Pannou Máriou a kľačiacim Jo-
zefom pred Simeonom. Starec Si-
meon, oblečený ako jeruzalemský 
veľkňaz, vykonáva obetu na oltári 
a v rukách drží dieťa – Ježiša Kris-
ta. Súčasťou aktu obetovania je aj 
prorokyňa Anna. 

V prípade výjavu z kaplnky na 
hrade Ľupča sú prítomné aj dve 
ženy s upretým pohľadom na Kris-
ta. Postava stojaca za Simeonom 
drží v rukách dve hrdličky alebo 
dva holúbky, ktoré symbolizujú 
povinný dar pri obetovaní (Lk 2, 
23-24). 

Súčasťou kompozície za Sime-
onom je aj horiaca sviečka. Sym-
bol sviece odkazuje na proces 
očisťovania Panny Márie. Sviatok 
Očisťovania Panny Márie (Hromni-
ce) sa v 9. storočí spojil so sviat-
kom Obetovania v chráme. Jeho 
liturgickou súčasťou ostalo posvä-
covanie sviec, ktoré mali v domác-
nosti slúžiť ako ochrana pred bles-
kom a hromom.
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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
9. – 15. 5. 2022

Pondelok
Polievky: šošovicová s kyslou ka-
pustou, pohronská, pečivo. 
● Kuracie prsia na lesných hríboch, 
tarhoňa, uhorka,
● Važecká pochúťka, zemiakové 
placky, 
● Špenátové halušky s tvarohom, 
zakysanka,
● Parížsky šalát, pečivo. 

Utorok
Polievky: kelová so zemiakmi, sed-
liacka, pečivo. 
● Morčacie prsia plnené špenátom 
a syrom, ryža, šalát, 
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa,
● Francúzske zemiaky, uhorka, 
● Cesnakové osie hniezda,
● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
tekvicová, pečivo.
● Sekaný rezeň z bôčika, zemiako-
vý šalát s majonézou,
● Kuracie stehno na smotane, ces-
tovina, 
● Treska na masle, bulgur so suše-
nými paradajkami, 
● Zapekané palacinky s tvarohom,
● Bageta syrová.

Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, frank-
furtská, pečivo. 
● Bravčová pečená krkovička, ka-
pusta, knedľa, 
● Restovaná kačacia pečeň, hráš-
ková ryža, cvikla, 
● Pečené zemiaky s paradajkovou 
omáčkou,
● Študentský šalát, pečivo.

Piatok
Polievky: mexická, krupicová so ze-
leninou, pečivo. 
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemia-
ková kaša, šalát, 
● Lasagne mäsové, 
● Kondičkový tanier,
● Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom,
● Bageta moravská.

Sobota
Polievka: cesnaková s haluškami, 
pečivo. 
● Hovädzia pečienka poľovnícka, 
knedľa,
● Bravčový rezeň na rasci, sloven-
ská ryža, cvikla. 

nedeľa
Polievka: furmanská, pečivo. 
● Kuracie prsia na čínsky spôsob, 
ryža, šalát,
● Bravčové stehno na paprike, ces-
tovina.

,

Jedálny lístok
16. – 22. 5. 2022

Pondelok
Polievky: zeleninová, prešporská, 
pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, kned-
ľa, 
● Pečené kuracie stehno, zelenino-
vá ryža, kompót,
● Ryba so špenátom a syrovou 
omáčkou,
● Šalát fazuľový so salámou a chre-
nom, pečivo.

Utorok
Polievky: fazuľová kyslá, rascová s 
vajcom, pečivo. 
● Podtatranský plnený bravčový 
rezeň, zemiaková kaša, šalát, 
● Šampiňóny na paprike, cestovi-
na, 
● Kuracie rezančeky, dusená fazuľ-
ka s baby mrkvou,
● Tvarožník, kakao,
● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: slepačia, kapustová let-
ná, pečivo. 
● Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
šalát, 
● Držky na diabolský spôsob, 
knedľa, 
● Šalát brokolicový s kuracím mä-
som a olivami, pečivo,
● Závin kysnutý orechovo-višňový, 
kakao,
● Bageta tuniaková. 

Štvrtok
Polievky: boršč s mäsom, francúz-
ska, pečivo. 
● Vyprážaný syr, opekané zemiaky, 
tatárska omáčka,
● Hovädzie mäso námornícke, tar-
hoňa, šalát,
● Ohnivé kuracie stehno orientál-
ne, zeleninová obloha,
● Šúľance s makom.

Piatok
Polievky: údeninová, karfiolová, 
pečivo. 
● Morčacie prsia na hrášku so šam-
piňónmi, ryža, šalát,
● Hovädzie dusené, paradajková 
omáčka, knedľa,
● Dusená zelenina, volské oká, 
● Zemiakovo-bryndzové pirohy so 
slaninou,
● Bageta s pikantným mäsom.

Sobota
Polievka: terchovská, pečivo. 
● Bravčový rezeň na zelenine, ryža, 
cvikla,
● Kuracie stehno na smotane s hli-
vami, cestovina.

nedeľa
Polievka: roľnícka, pečivo. 
● Bravčový rezeň sikulský, knedľa, 
● Kuracie prsia orientálne, sloven-
ská ryža, uhorka.

Časť 5: Z najmladších častí hradu sa 
stali najreprezentatívnejšie priestory

Gizelina sála je ideálnym miestom pre mimoriadne udalosti, ako romantické svadobné obrady, podpisovanie dôležitých zmlúv, odovzdá-
vanie ocenení, pracovné obedy významných štátnikov a osobností spoločenského života či koncerty vážnej hudby.     Foto: archív

Obnova a reštaurovanie interié-
rov a exteriérov Gizelinho domu, 
neogotického schodiska a Tribelo-
vej schodiskovej veže bolo doteraz 
najrozsiahlejšou etapou plánova-
nej postupnej revitalizácie hmoty 
hradu. Všetky tri uvedené objekty 
tvoria od konca 19. storočia navzá-
jom kompaktný celok. Pri stanovení 
koncepcie pamiatkovej metodiky 
na reštaurovanie sa kládol hlavný 
dôraz na prinavrátenie úpravy in-
teriéru a exteriéru do pôvodného 
výrazu. 

budova bývalého sirotinca
Ideový zámer obnovy Gizelinho 

domu vychádzal z potrieb Železiarní 
Podbrezová a.s. Cieľom bolo, v his-
toricky najmladšej budove, vytvoriť 
pre obchodné a kultúrno-spolo-
čenské účely nové reprezentatívne 
prostredie na najvyššej estetickej 
úrovni. 

Východiskovým podkladom pre 
vytvorenie novej koncepcie člene-
nia priestorov a následnú realizáciu 
tohto zámeru boli výsledky z reštau-
rátorského výskumu. Tie doložili, že 
v interiéroch na stenách a stropoch 
neexistovala, respektíve sa neza-
chovala žiadna pôvodná maliarska 
výzdoba. 

Výnimkou bola iba veľká sála, 
ktorá v druhej polovici 20. storočia 
slúžila ako refektár a modlitebňa rá-
dových sestier (internované v hra-
de v minulom režime). V nej sa na 
stenách aj strope 
objavila historicky 
najmladšia sekun-
dárna maliarska 
výzdoba. Pochádza 
z obdobia, kedy na 
Ľupčianskom hra-
de, v rokoch 1873 
až 1918, pôsobil výchovný ústav 
pre siroty a polosiroty, najmä po 
baníkoch. 

Patrónkou a donátorkou výstavby 
sirotinca sa stala rakúska arcivoj-
vodkyňa a bavorská princezná Gize-
la, ktorá prišla na svet v roku 1856 
ako druhorodená dcéra cisára Fran-
tiška Jozefa a jeho manželky Alžbety 
Habsburskej. 

obnova priniesla vznik 
obradnej a koncertnej sály 

Návrhom úpravy a zmien dis-
pozičného a technického riešenia 
Gizelinho domu bola poverená pro-
jekčná kancelária Ateliér Turčan. V 
súčinnosti všetkých zainteresova-
ných strán bolo rozhodnuté zahrnúť 
do koncepcie novej úpravy interié-
rov všetky nálezy výtvarného cha-
rakteru, objavené fragmenty archi-
tektonických detailov, neogotických 
okien a využiť aj nález maliarskej 
výzdoby vo veľkej sále. Realizáciou 
reštaurovania maliarskej výzdoby 
a ostatných nálezov, vrátane archi-
tektonických detailov, bol poverený  
akademický maliar Jozef Dorica.  

Reštaurovanie maľby sa zača-
lo na jar 2005. Po technicky veľmi 
náročnom a zdĺhavom celoploš-
nom odkrytí zostatkov maľby spod 
viacerých vrstiev mladších mo-
nochrómnych náterov bol zistený 
veľmi zlý celkový technický stav a 
malý rozsah zachovania tejto vý-
zdoby. Dôvodom bolo, že v minu-
losti špachtľou zoškrabali zo stien 
maľby pred jej zatretím náterom 
olejovej farby v soklovej časti a bie-

lym monochrómnym náterom na 
ostatných plochách stien a strope. 

Postup reštaurovania bol zvolený 
tak, že odkryté a očistené zostatky 
poškodeného originálu boli konzer-

vované v stave, v 
akom sa zachovali. 
Z častí originálu, 
ktoré sa zachovali 
celistvejšie, boli 
urobené tvarové 
kópie a celkové 
presné zameranie 

pôvodného rozvrhnutia koncepcie 
a detailov dekoratívnej výzdoby. 
Následne bola takto zabezpečená 
maľba, zostatok originálu, pretretá 
novým podkladovým náterom. Vo 
vybraných miestach boli, z dôvodu 
napodobnenia pôvodnej farebnos-
ti, dočasne ponechané nepretreté 
menšie celistvejšie zachované časti 
originálu. Na novom podklade bola 
postupne realizovaná kompletná 
tvarová a farebná rekonštrukcia vý-
zdoby. 

Vo východnej stene sály bol v 
rámci úpravy dispozičného riešenia 
interiérov prerazený nový dverný 
otvor, ktorý zasiahol do maliarskej 
výzdoby. V novovzniknutej situácii 
bola výzdoba doplnená heraldi-
kou Habsburgovcov. V celkovom 
veľkorysom riešení novej náplne 
Gizelinho domu maliarska výzdoba 
výrazne dopĺňa a podčiarkuje no-
vovzniknutú vysokú kvalitu rekon-
štrukcie celého objektu. Aj vďaka 
novému drevenému obkladu so-
klovej časti stien v lomenom bie-
lom odtieni, ale najmä vybaveniu 
novým nábytkom a nainštalovaniu 
obrazu portrétu Gizely od bansko-
bystrického maliara Dominika Sku-
teckého, sa sála stala centrálnym 
reprezentačným priestorom celého 
objektu.

     Obnova a 
reštaurovanie 

interiérov a exteriérov 
Gizelinho domu, 

neogotického 
schodiska a Tribelovej 

schodiskovej 
veže bolo doteraz 
najrozsiahlejšou 

etapou plánovanej 
postupnej revitalizácie 

hmoty hradu.
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Smútočný oznam

Dňa 11. apríla nás vo veku 89 rokov 
navždy opustil 

Július doMInIK z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Smútiaca rodina

Spomienky

„Už navždy prestali pre teba hviezdy 
svietiť, už navždy prestalo pre teba 
slnko hriať, ale tí čo ťa mali radi, nik-
dy neprestanú na teba spomínať.“
Dňa 13. apríla sme si pripomenuli 
deviate smutné výročie odvtedy, ako 

nás navždy opustila naša drahá mama a stará mama
zuzana PaLIderoVÁ z Podbrezovej.

Spomíname s láskou a úctou.
Dcéra Zuzana a syn Tomáš s rodinami

...
Dňa 19. apríla uplynulo sedem ro-
kov, čo nás navždy opustil náš drahý 
príbuzný 

Milan HÔrČIK z Jasenia. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

Spomína švagriná s rodinou
...

„Bolesťou unavený tíško si zaspal, 
zanechal si všetkých, ktorých si mal 
rád. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri tebe každý 
deň. Smútok a žiaľ v srdci máme, na 
teba s láskou spomíname.“

Dňa 24. apríla sme si pripomenuli nedožitých 70 ro-
kov manžela, otca, švagra, zaťa, kolegu a kamaráta

Stanislava SrnKU z brezna.
S láskou a úctou spomínajú manželka, 

deti Stanka s rodinou a Tomáško, ostatná 
rodina a spolupracovníci z ťahárne rúr

...
„Čas plynie, bolesť stále trápi, teba 
nám už nikto nenavráti.“
Dňa 28. apríla sme si pripomenu-
li siedme výročie odvtedy, ako nás 
navždy opustila milovaná manželka, 
mama a stará mama

evka benKoVÁ z Valaskej.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.

S láskou a úctou spomínajú 
manžel a synovia s rodinami

...
Dňa 3. mája uplynul rok odvtedy, 
ako nás navždy opustila naša milo-
vaná mama

Janka KoVÁČoVÁ z Valaskej.
S láskou a úctou spomíname
...

„Všetko zmizne, len stopy tvojej lásky 
a spomienky na predobré srdce nám 
zostanú.“
Dňa 11. mája uplynú dva roky, ako 
nás navždy opustil náš drahý man-
žel, otec, starký, prastarký, brat a 
príbuzný 

Igor MoTYČKa z Lopeja. 
S láskou spomína manželka a deti s rodinami

...
Dňa 12. mája uplynie štrnásť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustila mi-
lovaná manželka a mama

Mária JaroŠoVÁ z brezna.
S láskou a úctou spomínajú 

manžel, syn a ostatná rodina
...

Dňa 20. mája si pripomenieme šesť 
rokov, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, starý otec a 
prastarký 

Ing. Ján HÔrČIK z brezna.
S láskou spomína man-

želka, dcéra a syn s rodinami V tajničke sa ukrýva začiatok citátu od amerického spisovateľa Napoleona Hilla: „(tajnička) ... nestane?“

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 16. mája. Okrem svojho mena nám píšte aj odborný útvar alebo prevádzkareň, kde 
pracujete. Na jedného z vás čaká cena od spoločnosti HAGARD:HAL. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom vydaní novín.

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

Hrajte o cenu od spoločnosti HAGARD:HAL

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky 
z Podbrezovana č. 8, v 
ktorej sa ukrýval citát od 
amerického spisovateľa 
a novinára Ernesta He-

mingwaya: „Človek nie je v starobe múdrejší, len 
opatrnejší.“
Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali nadeždu 
Makušovú z prevádzkarne oceliareň. Cenu, ktorú 
do súťaže venovala spoločnosť ŽP EKO QELET a.s., 
si výherkyňa môže prevziať v redakcii, v pracovné 
dni od 7.30 do 15.30 hod.

V máji 
blahoželáme

Pracovné jubileá
20 rokov 

Michal FILLO
Mária LACKOVÁ

Leopold SCHVARCBACHER
Štefan ŠVANTNER

25 rokov
Jaroslav BREJZA
Pavol ČERNÁK
Ján GAJDOŠ

Mgr. Eva GAJDOŠÍKOVÁ
Pavol GIERTL

Marian CHAMKO
Peter KOVÁČIK
Vladimír ROSÍK
Lenka SRŠŇOVÁ

Pavel ŠUCH
Zuzana VARLOVÁ

pokračovanie jubilantov
z predchádzajúceho stĺpca

30 rokov
Miroslav MAJERÍK

Marek OLŠIAK
Pavol PEKÁR

Ing. Igor VEVERKA

35 rokov
Július BOŠKO

Iveta TALIANOVÁ
Peter VOZÁR

40 rokov
Pavel FIGĽUŠ

45 rokov
Marta VEVERKOVÁ

Životné jubileá
Renáta KAMOĎOVÁ

Radúz KOMORA
Marek LUCIAK

Erik MAKOVNÍK
Dušan CIBUĽA
Jozef HLÁSNIK

Vladimír PAPRČKA
Ing. Jana SCHÖNOVÁ

Milan TALIAN
Stanislav TALIAN

Jozef BELKO
Ladislav HUDÍK
Peter LIPNIČAN
Katarína MALÁ

Alena RIDZOŇOVÁ
Iveta TRNIKOVÁ

V apríli odišli
do predčasného 

starobného dôchodku
Július FILČÍK

Svetlana KVAČKAJOVÁ

do starobného dôchodku
Ing. Viera DUBCOVÁ

Emil JANČIAR
Ing. Soňa ROŠTÁROVÁ

Milan SVINČIAK
Ing. Ján URBAN

V mene vedenia akciovej 
spoločnosti Železiarní Podbre-

zová im ďakujeme za odvedenú 
prácu a do ďalších rokov života 

želáme veľa slnečných dní.

História prvého mája
Prvý máj je medzinárodný sviatok pracujúcich. 
Uznesenie o oslavách prijal ustanovujúci kongres 
druhej internacionály roku 1889 v Paríži na pamäť 
všeobecného štrajku a masových demonštrácií chi-
cagskych robotníkov za osemhodinový pracovný 
čas, ktoré sa konali v roku 1886. 

V tom istom roku sa všade v USA, od New Yorku 
až po San Francisco, zdvihla vlna demonštrácií. Cen-
trom boja bolo Chicago, do ulíc ktorého vyšlo 1. mája 
40-tisíc štrajkujúcich. Štrajky pokračovali ešte dva 
dni, ale 3. mája využila polícia stretnutie protestu-
júcich so štrajkokazmi a začala paľbu do robotníkov, 
pričom šesť osôb bolo zabitých a päťdesiat ťažko ra-
nených. Po krvavých udalostiach v Chicagu rozpútali 
úrady v celých Spojených štátoch amerických štvani-
ce proti robotníckemu hnutiu a masovo zatýkali.

Po vzniku Česko-Slovenska bol od roku 1919 prvý 
máj vyhlásený za štátny sviatok. Prvomájové osla-
vy sa niesli v duchu boja proti nezamestnanosti a 
zhoršovaniu postavenia pracujúcich. V rokoch 1933 
až 1938 vyjadrovali protest proti fašizmu a vojne. 
Prvomájové oslavy boli v období socializmu v Čes-
ko-Slovensku, po vzore Sovietskeho zväzu, spojené s 
prvomájovými sprievodmi s alegorickými vozmi.

Sviatok práce sa v súčasnosti oslavuje 1. mája vo 
viac ako 80-tich krajinách sveta. Aj napriek tomu, že 
má korene v USA, Američania majú svoj Sviatok prá-
ce (Labor Day) v septembri, konkrétne vždy v prvý 
septembrový pondelok. Rovnako je to aj v Kanade a 
napríklad v Japonsku sa Deň vďaky práci pripomína 
23. novembra.

Inzerát
Dobrá zábava na vaše rodinné 
oslavy, firemné večierky. 0907 
661 346
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SÚHRN
26. kolo: Slavoj Trebišov – FK Že-
leziarne Podbrezová 0:4 (0:3)
Góly: 19., 21. Galčík, 25. Kuzma, 
63. Pavúk. 
ŽK: Grendel. rozhodoval: Kruž-
liak. diváci: 300.
Trebišov: Deronja – L. Šimko, 
Matta, Krajňák, Ilinjo, Sitarčík, R. 
Begala, Casado, Bajtoš, S. Danko, 
Rypák.
Podbrezová: Ludha – Oravec, Pa-
vúk, Špyrka (85. Grendel), Ďatko, 
Paraj, Kováčik, Godál, Kuzma, 
Galčík (85. Breznanik), Bartoš.

27. kolo: FK Železiarne Podbre-
zová – FK dubnica 8:0 (3:0)
Góly: 6., 26. 40., 51. Kuzma, 71. 
Kováčik, 78. Issa, 82., 87. Pavúk. 
ŽK: Vujošević. diváci: 662. roz-
hodovali: Sedlák – Hancko, Kuba 
– Sučka.
Podbrezová: Ludha – Oravec, Pa-
vúk, Špyrka (61. Grendel), Ďatko 
(61. Kukoľ), Paraj, Kováčik (77. Ši-
kula), Bakaľa, Kuzma (77. Brezna-
nik), Galčík (61. Issa), Bartoš.
dubnica: Vavrúš – Martinek, Kra-
már (67. Plevo), Babović, Janco 
(46. Akpooghene), Pagáč, Štefá-
nek, Rizie (77. Ivović), Lazarczyk, 
Levai (46. Dubova), Vujošević (46. 
Cyprian).

Program posledných troch kôl: 
7. mája o 13.00 h: MŠK Žilina „B“ 
– FK Železiarne Podbrezová. 
13. mája o 17.00 h: FK Železiarne 
Podbrezová – Partizán Bardejov.
20. mája o 17.00 h: ŠK Slovan 
Bratislava „B“ – FK Železiarne 
Podbrezová.

Pozn.: Ak máte záujem ísť po-
vzbudiť našich hráčov do Žiliny, 
obráťte sa na Tomáša Birku, ve-
dúceho fanklubu (0904 577 073). 
Autobus neplatíte, kúpiť si musíte 
iba lístok. Čas odchodu ešte bude 
upresnený.

Ocenení podbrezovskí biatlonisti s trénerom Petrom Kazárom.  Foto: FB

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Marek Kuzma: Štyri zásahy v jednom zápase? 
Počas kariéry som nedal ani tri

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

nečakané domáce ligové zaváha-
nie s Petržalkou našich futbalistov 
poriadne naštartovalo. V nasledu-
júcom kole jasne vyhrali na pôde 
nevyspytateľného Trebišova (4:0), 
aby o týždeň na to v zelpo aréne 
„popravili“ dubnicu (8:0). Hoci 
bola Podbrezová proti tímu z Po-
važia jednoznačným favoritom, 
takéto dominantné a impozantné 
víťazstvo neočakávali ani samotní 
protagonisti. 

Pred stretnutím a aj po ňom sa 
skloňovalo najmä meno Mareka 
Kuzmu. Skúsený zakončovateľ pri-
šiel v zime do Podbrezovej práve 
z Dubnice, kde zanechal nezmaza-
teľnú stopu. Už v prvom polčase 
strelil čistý hetrik a krátko po zme-
ne strán zveľadil svoje konto o ďalší 
presný zásah. 

„Pred zápasom som mal troš-
ku zmiešané pocity. Predsa len, v 
Dubnici som dlho hrával a poznám 
sa s chalanmi, ktorí sú moji dobrí 
kamaráti. Rovnako sa poznám aj 
s trénermi. Teraz však bojujem za 
Podbrezovú a do zápasu som chcel 
dať všetko, aby sme vyhrali, čo sa 
nám aj podarilo,“ zhodnotil duel. Z 
úcty k bývalému zamestnávateľo-
vi góly neoslavoval, napriek tomu 
mal veľkú radosť. „Pred stretnutím 
som nemal žiadnu špeciálnu mo-
tiváciu. Chcel som len vyhrať ako 
každý zápas. Nehľadal som v súboji 
nič viac,“ povedal.

Futbal mu chutil
Hoci je Marek Kuzma vynikajú-

cim útočníkom a obávaným kano-

nierom, štyri góly ešte nikdy ne-
strelil. „Dokonca sa mi nepodarilo 
dať ani tri. Preto ma veľmi potešil 
výkon proti Dubnici. Tieto momen-
ty si budem asi navždy pamätať,“ 
prezradil s radosťou v hlase. 

Vyhrať vo futbale takýmto roz-
dielom nebýva pravidlo, zvlášť v 
profesionálnom. Presvedčivým 
výkonom a množstvom gólov Pod-
brezová iba potvrdila, že je najlep-
ším celkom druhej ligy a najväčším 
ašpirantom na postup do Fortuna 
ligy. „Myslím si, že v kariére som 
takýmto rozdielom ešte nevyhral. 
Možno dakedy v doraste alebo pri 
žiakoch, ale v seniorskom nie,“ za-
lovil v pamäti. 

Kuzmovi v posledný aprílový pia-
tok futbal náramne chutil. V šest-
nástke bol neustále nebezpečný a 
akoby ho duel proti bývalým spo-
luhráčom ešte viac hnal za gólmi. 
Hetrik dosiahol už v prvom polčase, 

keď si krátko pred jeho koncom po-
stavil loptu na biely bod a svoj po-
kus z jedenástich metrov bezpečne 
premenil. „Máme isté poradie a na 
pokutový kop som bol určený ako 
prvý. Vyšlo to naozaj super, keď-
že gólom z jedenástky som zavŕšil 
hetrik. V druhom polčase sme ko-
pali ďalšiu penaltu, ale to už som 
nebol na ihrisku. A aj keby som bol, 
už by som znovu kopať nešiel,“ roz-
hovoril sa 33-ročný futbalista. 

nechýba mu empatia
Kým v jeho srdci prevládala eufó-

ria z vysokého víťazstva a vynikajú-
ceho výkonu, predsa len ho trošku 
škrelo, že práve Dubnica odišla z 
Horehronia s takým debaklom. 

„Viem sa vcítiť do kože súpe-
ra. Určite chceli byť hráči čo naj-
skôr doma. Je to ťažké po takejto 
prehre,“ povedal s empatiou. Na 
otázku, či sa po zápase rozprával 
s niekým z bývalých spoluhráčov, 
odpovedal: „S jedným hráčom sme 
prehodili asi dve slová. Odvtedy 
sme si ale nepísali a ani nevolali. 
Možno ma to ešte čaká.“ 

S Považanmi má Kuzma silné 
puto, ale dnes je už v inom tíme. 
„Ľudia z Dubnice ma chválili, ale 
aj podpichovali, prečo sa mi darilo 
práve proti nim. Jednoducho to tak 
vyšlo. Taký je šport a futbal. Nikto 
sa na mňa nemôže hnevať,“ pokra-
čoval hrdina stretnutia a priznal, 
že spoluhráčom o súperovi príliš 
nehovoril. „Vôbec sme sa na túto 
tému nebavili. Možno som preho-
dil jednu-dve vety s trénerom, ale 
to bolo všetko.“

Tlak si nevytvárajú
V druhej lige ide do tuhého. Do 

konca sezóny zostávajú posledné 
tri kolá, ktoré dajú odpoveď na 
otázku, kto napokon súťaž ovlád-
ne. Všetky tromfy majú v rukách 
naši futbalisti. Pozitívom je, že v 
kabíne vládne výborná nálada. 

„Pohoda v tíme je veľká. Stále si 
však hovoríme, že to ešte nič ne-
znamená. Naše víťazstvá chceme 
potvrdiť v každom kole. Nemôže-
me sa uspokojiť. Dôležité je, aby 
sme boli trpezliví a makali až do 
konca,“ prezrádza Kuzma recept na 
úspech. 

Omieľané klišé hovorí, že najťaž-
ší býva posledný krok. Na to však 
hráči spolu s realizačným tímom 
nemyslia a koncentrujú sa na naj-
bližší zápas. „Nevytvárame na seba 
žiaden tlak. Máme veľa skúsených 
hráčov a už aj tí mladší majú nie-
čo za sebou. Musíme hrať to, na 
čo máme. Do každého stretnutia 
ideme ako favorit a tento fakt je 
potrebné potvrdiť na ihrisku,“ do-
plnil. 

Pozvánka pre fanúšikov
Železiari sa spoliehajú aj na fa-

núšikov. Tí im môžu pomôcť v ná-
ročnom závere sezóny. V Trebišove 
hnali našich hráčov za víťazstvom a 
klub ich znovu pozýva na vonkajší 
zápas. Tento raz do Žiliny a opäť 
bude pripravený bezplatný auto-
bus. Podbrezová bude čeliť rezerve 
tímu spod Dubňa. Opäť sa očakáva 
náročný súboj, žlto-zelení nevyhra-
li už tri duely a určite sa pokúsia 
sériu pretrhnúť. Naši hráči však k 
zápasu pristúpia zodpovedne.

„Chcel by som pozvať všetkých 
fanúšikov na náš najbližší súboj. 
V Trebišove boli výborní, celý zá-
pas ich bolo počuť, čo nám veľmi 
pomohlo a odzkadlilo sa to aj na 
našom výkone. Verím, že v Žiline 
to bude podobné,“ vyslovil nádej 
Kuzma. 

Marekovi pritom nepôjde len 
o tri body, ale aj o zveľadenie ná-
skoku na čele ligových kanonierov. 
S osemnástimi gólmi je najlepším 
strelcom druhej ligy, ale má iba o 
jeden presný zásah viac ako druhý 
Erik Pačinda z Košíc. „Povedal som 
už veľakrát, že mi je jedno, kto sú-
ťaž strelcov vyhrá. Nech je to len 
niekto z Podbrezovej,“ dodal so ši-
rokým úsmevom.

Marek Kuzma (v strede) odohral jeden z najlepších zápasov v kariére. Foto: M. Štefánik

V populárnej ankete 
ocenení aj naši biatlonisti

dňa 26. apríla sa v banskej bystrici 
uskutočnilo vyhodnotenie ankety 
Kráľ biatlonovej stopy. na tradič-
nom podujatí okrem celkového 
víťaza oceňovali aj ďalšie výborné 
výsledky a úspechy slovenských 
biatlonistov počas nedávno skon-
čenej sezóny.

Za Kráľovnú biatlonovej stopy 
sezóny 2021/2022 vyhlásili Paulí-
nu Fialkovú. Najlepší medzi mlá-
dežníkmi bol kadet Jakub Borguľa. 
Ocenenia si prevzali aj piati pod-
brezovskí biatlonisti.

Celkový letný rebríček v kategó-
rii starších dorastencov vyhral Se-

bastián Ilavský. Víťazstvo za leto aj 
zimu si vybojovala medzi staršími 
dorastenkami Tamara Molentová. 
V juniorskej kategórii bola počas 
letnej sezóny najlepšia Ema Ka-
pustová. Ocenenie za mimoriadne 
výsledky počas uplynulej sezóny si 
odniesli aj sestry Remeňové. Zu-
zana si ho zaslúžila za 5. miesto v 
šprinte na juniorských majstrov-
stvách Európy v Pokljuke a Mária 
za 6. miesto vo vytrvalostných pre-
tekoch na rovnakom podujatí. 

Ceny odovzdával Peter Kazár, 
tréner a viceprezident Sloven-
ského zväzu biatlonu, ktorý je 
zároveň hlavným trénerom Biat-
lonového oddielu ŠK Železiarne 
Podbrezová.


