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Editoriál

Pozitívnych emócií nie je nikdy 
dostatok. A zvlášť v dnešnej 
dobe, poznačenej záplavou 
negatívnych udalostí z každej 
strany. Ľudí trápia rôzne situ-
ácie. Počnúc vojnou, pandé-
miou, zdražovaním, napätím v 
politike či spoločnosti, a tak by 
sme mohli pokračovať. Je toho 
veľa a ľudská psychika dostáva 
zabrať. Lomcujú nami nálady 
a veľa raz vybuchneme. Aj keď 
sa mnohí snažíme vplyv von-
kajšieho prostredia filtrovať, 
nejde to úplne. Či chceme ale-
bo nie, súčasnou situáciou sme 
výrazne poznačení. O to viac 
teší, keď do nášho života príde 
niečo milé alebo príjemné. Vte-
dy vzplanieme radosťou a sme 
šťastní. A práve to sa podarilo 
našim futbalistom. Potešiť ľudí, 
vyčariť úsmev na ich tvárach a 
poslať im dobrý signál. Postu-
pom do prvej ligy nám dodali 
pozitívnu energiu a určite si 
tento úspech všimli aj tí, kto-
rých futbal veľmi nezaujíma. 
Chlapci potvrdili, že tvrdá prá-
ca a nasadenie prinášajú ovo-
cie. Zároveň dali príklad deťom, 
ktoré vidia v nich svoje vzory. 
Ukázali nám tiež trpezlivosť, 
ktorú dnes všetci potrebujeme. 
Nie vždy ide všetko podľa pred-
stáv, no niekedy stačí len zaťať 
zuby a ísť za svojím cieľom. Ok-
rem futbalu upierame zrak aj 
do Fínska, kde prebiehajú maj-
strovstvá sveta v ľadovom ho-
keji. Držíme palce našej krajine 
a čakáme na pozitívne emócie. 
Preto sa aj aktuálne vydanie 
našich novín nesie v zname-
ní športu. Ten vedel vždy ľudí 
spojiť, a to aj v časoch, keď boli 
rozdelení alebo zažívali ťažké 
časy. Šport pomáha zabudnúť 
na zlé a poteší nás. Sme šťas-
tnejší. To nám dnes trošku chý-
ba. Nasávajme dobrú energiu, 
ktorú nám športovci posielajú. 
A želajme si, aby podobných, a 
nielen športových emócií, bolo 
v našich životoch čo najviac. 

Milan Gončár

pokračovanie na strane 8

Cieľ splnený. Po troch rokoch 
sa vraciame do Fortuna ligy!

Naši futbalisti si postup užívali spoločne s fanúšikmi a rodinnými príslušníkmi.                  Foto: M. Štefánik

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Najvyššia futbalová súťaž na Slo-
vensku bude mať v budúcom roč-
níku staronového účastníka. Medzi 
elitu sa vracia náš klub – FK Žele-
ziarne Podbrezová. Zverenci tréne-
ra Romana Skuhravého potvrdili 
status najlepšieho celku druhej 
ligy a v (ne)šťastný piatok trinás-
teho definitívne spečatili postup. 
Na lopatky položili Partizán Barde-
jov, ktorý pricestoval pod Šiklov s 
miestenkou do tretej ligy. Východ-
niari boli totiž pred súbojom istým 
vypadávajúcim.

Na tribúny zavítali stovky priaz-

nivcov nášho tímu. Voľný vstup pri-
lákal viac divákov ako inokedy. Už 
počas týždňa kuli chlapi v železiar-
ňach plány a avizovali, že „skočia“ 
na futbal. Fanklub mobilizoval poč-

ty svojich členov a lákal aj ďalších. 
Cestu na štadión si našli príbuzní 

aktérov, ale i hráči mladších kate-

górií a aj celé rodiny. A kto prišiel, 
určite neľutoval. Naši hráči potvrdili 
výbornú formu a 
po ďalšom pre-

svedčivom víťaz-

stve v pomere 
7:1 podčiarkli 
celosezónnu do-

minanciu. Fut-
balový sviatok sa 
následne zmenil 
na veľkú eufóriu.

Po poslednom 
hvizde hlavného 
arbitra, ktorý sa 
lúčil s kariérou, 
vytryskol v Zel-
po aréne gejzír 
radosti. Hráči 
splnili cieľ, o kto-

rom zo začiatku 
hovorili len ne-

smelo. Postupne ich sen naberal 
reálne kontúry a definitívu prinieslo 

predposledné kolo. Patričná eufória 
po víťazstve vládla nielen na ihrisku, 
ale i na tribúnach, všetko pod do-

hľadom početnej 
skupiny novinárov 
a viacerých hostí. 
Hráči rozdávali ús-

mevy, nechýbalo 
fotenie a litre šam-

panského. Okami-
hy šťastia si všetci 
dosýta užívali. 

„Prežívame krás-

ne pocity. Dlho 
sme čakali, kým sa 
nám znovu podarí 
vrátiť do Fortuna 
ligy. Dva roky sme 
sa trápili, ale táto 
sezóna bola skvelá. 
Myslím si, že sme 
postúpili zaslúže-

ne a do najvyššej 
súťaže aj patríme,“ opísal bezpro-

stredné pocity Michal Breznanik, 

stálica nášho klubu a obľúbenec 
domácich tribún. 

Túžil po góle
Skúsený útočník sa vrátil aj k sa-

motnému duelu s Bardejovom. „Zá-

pasu sme sa nebáli. Nemali sme ani 
zviazané nohy, lebo sme vedeli a cí-
tili, že tento rozhodujúci boj zvlád-

neme. Túžili sme postúpiť. Som rád 
za trénera, za pána Sotáka a aj za 
fanúšikov. Všetci si to zaslúžia,“ roz-

hovoril sa. 
Breznanik prišiel na trávnik v dru-

hom polčase a aj z tribún bolo jasne 
vidieť jeho hlad po góle. Loptu nahá-

ňal, strieľal z rôznych pozícií a nebol 
ďaleko od toho, aby sieť aj rozvlnil. 
Lenže nestalo sa, no po zápase mal 
na tvári široký úsmev. Zahodené šan-

ce ho mrzieť nemuseli, spoluhráči ho 
dokonale zastúpili a s debaklom po-

slali domov ďalšieho protivníka. 

Prvomájová revízia úspešne zvládnutá
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Revízia kobky v hydrocentrále Dubová. 
Foto: J. Kováčik

Aj tento rok sa v našej spoločnos-
ti uskutočnila prvomájová revízia, 
podstatou ktorej bolo skontrolovať 
stav elektrického zariadenia, vyko-
nať údržbu a odstrániť zistené ne-
dostatky, ktoré nie je možné opra-
viť počas prevádzky. 

Každoročne sú pred revíziou vy-

konané termovízne merania, ktoré 
odhalia prehrievanie spojov, konco-

viek, káblov a podobne. Inak tomu 
nebolo ani teraz. „Zamestnanci 
všetky zistené nedostatky z termo-

vízneho merania odstránili. Bola 
vykonaná kontrola, údržba a revízia 
elektrického zariadenia v rozvod-

niach 110 kV, 22 kV, 6 kV, 0,4 kV a 
staničných batérií a usmerňovačov 
vo všetkých objektoch rozvodných 
staníc,“ informoval František Piliar, 
zástupca vedúceho prevádzkarne 
energetika.

Pracovníci tiež skontrolovali stav 

       Dva roky sme 
sa trápili, ale táto 

sezóna bola skvelá. 
Myslím si, že sme 

postúpili zaslúžene a 
do najvyššej súťaže 
aj patríme,“ opísal 

bezprostredné pocity 
Michal Breznanik, 
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klubu a obľúbenec 
domácich tribún.

a vykonali údržbu všetkých častí 
rozvodní – prípojnice, izolátory, od-

pojovače, výkonové vypínače, silové 
transformátory a káble. Boli odobra-

té vzorky oleja z transformátorov k 
analýze obsahu vody, kyslosti a die-

lektrickej pevnosti oleja. Počas re-

vízie boli zmerané izolačné odpory 
všetkých vysokonapäťových káblov 
a transformátorov. Zmerané boli tiež 
zemné odpory zemničov a celkový 
odpor uzemnenia. Nakoniec boli 
vykonané funkčné skúšky všetkých 
hlavných ističov za transformátormi.

„Všetky práce počas revízie elek-

trozariadení boli vykonané podľa 
platných slovenských technických 
noriem pracovno-bezpečnostného 
a technologického predpisu a za prí-
slušných podmienok dodržania bez-

pečnosti práce na príkaz B,“ povedal 
F. Piliar.

Práce aj na 
neelektrických zariadeniach

Okrem revízie elektrozariadení 
boli vykonané aj práce na ostatných 

neelektrických zariadeniach, ktoré 
sú celoročne v prevádzke. Boli to 
predovšetkým údržbárske práce, 
výmena armatúr na kompresorovej 
stanici, rozvodoch stlačeného vzdu-

chu, teplárne a rozvodoch pary v 
teplárni. 

„Zamestnanci taktiež vyčistili zá-

sobnú nádrž čistej chladiacej vody 
v centrálnej čerpacej stanici nového 
závodu. Hate Bystrá a Lopej boli vy-

čistené od nánosu piesku a nečistôt. 
Vo vodojeme Diel bola vykonaná 
údržba a oprava čistiacich strojov. V 
hlavnej regulačnej stanici zemného 
plynu v novom a starom závode boli 
vyčistené filtre, opravené upchávky 
na armatúrach a vykonané skúšky 
tesnosti na zariadeniach,“ vymeno-

val ostatné práce počas prvomájo-

vej revízie zástupca vedúceho pre-

vádzkarne energetika.
V prevádzkarni energetika sa na 

týchto prácach podieľalo celkovo 
105 zamestnancov, z toho 70 elek-

trikárov. „Chcem sa poďakovať všet-

kým zamestnancom prevádzkarní 
energetika, centrálna údržba a od-

boru bezpečnosti a životného pro-

stredia za odvedenú prácu,“ dodal 
na záver.

V oceliarni realizovali 
ďalšiu strednú opravu

Stredná oprava v prevádzkarni 
oceliareň sa uskutočnila v plá-

novanom termíne od 19. do 22. 
apríla.

čítajte na strane 2

Železiarne Podbrezová

Z obsahu čísla

Deliaci blok odstavili po 
osemnástich mesiacoch

Pracovníci kyslikárne využili 
strednú opravu v našej oceliarni 
na pravidelnú kontrolu svojich 
zariadení a odstraňovanie ziste-

ných nedostatkov.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 2

čítajte na strane 3

Po troch desaťročiach vy-

menili podávače profilov

S prípravami na uskutočnenie 
výmeny sa začalo už vlani. Ve-

denie našej spoločnosti praco-

valo na viacerých obchodných 
záležitostiach. 
Železiarne Podbrezová
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Pracovníci kyslikárne využili 
strednú opravu v našej oceliarni 
na pravidelnú kontrolu svojich za-
riadení a odstraňovanie zistených 
nedostatkov. Kyslikáreň má v pro-
cese výroby ocele veľký význam, 
pričom jej fungovanie je úzko 
prepojené práve s oceliarňou. Za-
bezpečuje totiž prívod plynného 
kyslíka, nevyhnutného na tavenie 
železného šrotu. Celý kolobeh tav-
by je tak dynamickejší a rýchlejší. 

Ako povedal Ing. Ondrej Madoš, 
majster z kyslikárne, naša spoloč-

nosť vyrába zo vzduchu postup-

ným ochladzovaním kyslík a dusík. 
Samotný proces prebieha v zaria-

dení nazývanom deliaci blok.
„Pomocou frakčnej destilácie zís-

kame skvapalnením vzduchu kyslík 
a dusík, ktoré sú v plynnej alebo 
kvapalnej forme. Hlavným produk-

tom je výroba plynného kyslíka. 
Ten sa pomocou kyslíkových kom-

presorov stláča a skladuje v zásob-

ných nádržiach. Odtiaľ je dodávaný 
potrubiami cez regulátory tlaku do 
oceliarne a na prevádzky,“ vysvetlil 
pracovník energetiky.

Vedľajším produktom pri výro-

be v deliacom bloku je dusík, kto-

rý vyrábame taktiež pre potreby 
oceliarne, žíhacej pece a pri che-

mickom spracovaní ocele, pri pro-

cesoch miešania a na vytvorenie 
ochrannej atmosféry. 

Výroba kyslíka v deliacom bloku 
ale nestačí pokrývať potreby oce-

liarne. Preto je nutné dovážať aj 
kvapalný kyslík. „Každý deň zabez-

pečujeme približne jednu cisternu, 
čo je približne 21 ton. Skladujeme 
ho v zásobných nádržiach, z ktorých 
sa pomocou odparovačov premieňa 
na plyn a ďalej sa tlačí cez potrubné 
rozvody do oceliarne a na iné pre-

vádzky,“ pokračoval O. Madoš.

Regenerácia deliaceho bloku 

Podľa plánu produkcie v delia-

com bloku musí byť po uplynutí 
nepretržitého procesu (maximál-
ne 18 mesiacov) prerušená výroba 

a vykonaná regenerácia. Je to pre-

dovšetkým z dôvodu, že pri proce-

se výroby sa tvoria aj uhľovodíky, 
ako sú metán, etán a podobne, 
ktoré sú výbušné. Procesom rege-

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Deliaci blok odstavili po osemnástich mesiacoch
nerácie dosiahneme ich odstráne-

nie.
„Deliaci blok musíme vyfúkať na 

plusové teploty, vysušiť jednotlivé 
okruhy a znovu prechladzovať. Po 
vytvorení kvapalín sa upravujú po-

žadované parametre čistoty plyn-

ného kyslíka a dusíka a následne 
znovu zabezpečujeme dodávky 
pre oceliareň a prevádzky,“ opísal 
postupnosť.

Aprílová stredná oprava v oce-

liarni bola pritom ukončená o nie-

čo skôr ako práce v kyslikárni.
„V našom prípade nebolo mož-

né tak rýchlo zregenerovať deliaci 
blok a spustiť jeho opätovnú pre-

vádzku pre oceliareň. Regenerácia 
totiž trvá šesť dní. Dodávku plyn-

ného kyslíka sme zabezpečili zo 
zásobníkov kvapalného kyslíka cez 
vodný odparovač. Dva dni po skon-

čení strednej opravy oceliarne 
sme začali znovu naplno vyrábať a 
dodávať kyslík a dusík z deliaceho 
bloku v požadovanom množstve a 
kvalite,“ pokračoval O. Madoš.

Realizovali ďalšie opravy
Okrem regenerácie deliaceho 

zariadenia bolo v kyslikárni po-

trebné vykonať aj ďalšie nevy-

hnutné opravy na príslušných za-

riadeniach.
„Vypustili sme chladiacu vodu 

z celého systému, aby sme mohli 
vymeniť časti skorodovaného po-

trubia. Ďalej sme vyčistili samotnú 
nádrž chladiacej vody, ako aj sa-

cie koše pre jej čerpadlá. Vykonali 
sme kontrolu tesnosti na vodnom 
odparovači. Do kyslíkového potru-

bia v areáli kyslikárne, ktorý ide z 
vodného odparovača na oceliareň, 
sme navarili nový guľový ventil. 
V prípade netesností alebo opráv 
vieme odstaviť a odtlakovať časť 
potrubia a nemusí sa odtlakovať 
celá trasa smerom na oceliareň,“ 
povedal O. Madoš. 

Opravy dopadli dobre
Zadané úlohy vykonávali výluč-

ne zamestnanci našej spoločnosti. 
Zváračské práce mali na starosti 
pracovníci z energoúdržby nové-

ho závodu. Odborné prehliadky 
zariadenia vykonal prevádzkový 
zámočník v spolupráci s našimi 
pracovníkmi. Čistenie zariadení a 
pomocné práce realizovali zamest-
nanci kyslikárne v jednotlivých 
zmenách. 

Majster kyslikárne uviedol, že 
opravy väčšieho rozsahu sa plá-

nujú najneskôr po osemnástich 
mesiacoch nepretržitej výroby, v 
súlade s plánovanou opravou oce-

liarne. Bežné opravy sa vykonávajú 
pravidelne, podľa plánu údržby. 
Len pre úplnosť informácií, deliaci 
blok bol naposledy odstavený prá-

ve pred osemnástimi mesiacmi, 
čiže bol najvyšší čas, aby prešiel 
potrebnou regeneráciou.

Všetky požadované úlohy vyža-

dujú odbornú spôsobilosť. Pri ob-

jeme prác môže dôjsť k nečakaným 
komplikáciám, čo sa ale v tomto 
prípade nestalo. 

„Vyskytli sa síce malé netesnos-

ti na spojoch potrubí pri spätnej 
montáži, ale boli ihneď odstráne-

né. Čo sa týka zváračských prác, 
na kyslíkovom a vodnom potrubí 
boli vykonané kvalitne,“ pokračo-

val O. Madoš a v závere poďakoval 
všetkým, ktorí sa na celom proce-

se podieľali. Osobitne služobne 
najstarším pracovníkom kyslikárne 
– Eugenovi Kardhordóvi a Alojzovi 
Rybárovi.  

„Ďakujem pracovníkom za kva-

litne odvedené úlohy. Neprekvapili 
nás žiadne nečakané udalosti. Boli 
sme dôkladne pripravení, takis-

to sme mali zabezpečené všetky 
potrebné komponenty. Oprava v 
kyslikárni išla podľa plánu a s cel-
kovým výsledkom sme spokojní,“ 
dodal v závere.

Deliaci blok na výrobu kyslíka a dusíka.  Foto: M. Gončár

V oceliarni realizovali ďalšiu strednú opravu
Ing. Peter Gernic
vedúci strediska prevádzkovej strojnej údržby

Stredná oprava v prevádzkarni 
oceliareň sa uskutočnila v plá-
novanom termíne od 19. do 22. 
apríla. Na oprave sa podieľali in-
terní zamestnanci prevádzkovej 
strojnej údržby a elektroúdržby 
oceliarne, zamestnanci oceliarne 
a elektroservisu. Značný rozsah 
prác počas odstávky zabezpečova-
li prevádzkarne energetika a do-
prava, či už na celkoch samotnej 
oceliarne alebo na obslužných za-
riadeniach, ktoré sú nevyhnutne 
potrebné pre chod výroby. Okrem 
interných zamestnancov na opra-
ve participovali aj zamestnanci ex-
terných firiem, ktorí zabezpečova-
li rôzne špecifické práce a revízie 
zariadení.

Oprava prebiehala súbežne vo 
všetkých strediskách oceliarne. Na 
peci EAF boli vymenené strategic-

ké náhradné diely, a to stĺp ramena 
elektród č. 3, veľké veko, podvozok 
Dog-House, čerpadlo výtlaku č. 2, 
nutná bola aj výmena ochranné-

ho troskového štítu. Uskutočnila 
sa aj komplexná revízia na ramene 
uchytenia elektród č. 3. Na LF sme 
hneď v úvode opravy demontovali 
starý podávač profilov Metis a pris-

pôsobili sme plošinu na montáž 
nového podávača profilov, ktorú 
zabezpečil odbor technického a in-

vestičného rozvoja. Taktiež boli na 
LF vymenené strategické diely, a to 
tlačník ramena elektród č. 3, hyd-

raulická nádrž regulácie elektród a 
regulátor s distribútorom č. 1. 

Na odprašovacej stanici EOP sa 
uskutočnila čiastočná výmena fil-
tračných elementov a na potrubí 
odsávania bolo opravené koleno 
odsávania a regulačná klapka K1. 

Na zariadení plynulého odlie-

vania (ZPO) bola najrozsiahlejšia 
oprava v sekundárnej komore, 
ktorú bolo nutné opáliť od ocele, 
vymeniť poškodené reťaze prítlač-

ných valcov a poškodené rošty. Z 
ďalších prác spomeniem výmenu 
poškodeného potrubia zo sekun-

dárnej komory, hydraulického 
potrubia do oscilačných stolov a 
vodiaceho valca na prvom prúde. 
Z dôvodu nadmerných vibrácii vý-

menu ventilátora odsávania pár, 
prevodovky s motorom na pojazde 
rezačky GEGA na treťom prúde a 
opotrebované časti na chladníku. 
Na liacom prúde č. 2 sme preven-

tívne vymenili ťažno-rovnacie sto-

lice. Zdemontované stolice násled-

ne zgenerálkujeme a pripravíme na 
ďalšiu periodickú výmenu počas 
strednej opravy, ktorá je plánovaná 
v auguste. 

Na strategickom liacom žeriave č. 
234 bol vymenený jeden zo štyroch 
motorov zdvihu a bol prekontrolo-

vaný a nastavený brzdový systém 
Svendborg externými zamestnan-

cami. Na sádzacom žeriave č. 269 
pracovníci elektroúdržby vyčistili 
a skontrolovali izolátory trolejí, sa-

motné troleje, ako aj zberače prú-

du. Na všetkých štyroch žeriavoch 
homogenizačného šrotového poľa 
(HŠP) bolo vymenené zdvihové 
lano a opotrebované kolesá pojaz-

du. Na žeriave č. 235 bol vymenený 

brzdový základ a brzdový bubon na 
pomocnom zdvihu a opravená bola 
aj spojka na pojazde mosta.

Je to len krátke zhrnutie časti 
vykonaných prác, ktoré sa nám 
podarilo ukončiť v požadovanom 
termíne a zabezpečiť chod výroby 
oceliarne. Samotnú výrobu sme 
odštartovali 22. apríla v druhej 
zmene.

Počas strednej opravy sa zača-

la aj generálna oprava žeriavovej 

dráhy HŠP, kde sa v prvom sektore 
dráhy výškovo a smerovo rektifi-

kujú nosníky na lôžkach všetkých 
stĺpov opravovanej časti, rozširujú 
a spevňujú sa nosníky a vymieňa sa 
koľaj pojazdu žeriavov. Predpokla-

daný termín ukončenia generálnej 
opravy je v 20. kalendárnom týž-

dni.
Ďalšia stredná oprava je plánova-

ná počas augusta tohto roku a my 
už zaisťujeme potrebné náhradné 

diely a kontrahujeme externé fir-
my, aby sme zabezpečili výkony pre 
plánované opravárenské práce. 
Verím, že zariadenia budú praco-

vať bezchybne, čo je obyčajne dô-

sledkom dobre fungujúcej preven-

tívnej údržby a ciele stanovené na 
rok 2022 splníme v plnom rozsahu.

Na záver by som sa chcel po-

ďakovať všetkým zamestnancom, 
ktorí sa na úspešne vykonaných 
opravách podieľali.

Počas strednej opravy v oceliarni sa začala aj generálna oprava žeriavovej dráhy homogenizačného šrotového poľa.        Foto: M. Gončár
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Súťaž medzi zmenami v koľajovej doprave

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Víťazná zmena mala len päťbodový náskok

Víťazná zmena „C“ objektívom T. Kubeja

Po prestávke zapríčinenej pandé-
miou koronavírusu beží v akciovej 
spoločnosti Železiarne Podbrezová 
opäť súťaž medzi pracovnými zme-
nami vo výrobných a obslužných 
prevádzkarňach. Sú do nej zapo-
jené pracovné kolektívy kategórie 
„R“ z oceliarne, valcovne bezšví-
kových rúr, ťahárne rúr, centrálnej 
údržby, energetiky, 
dopravy a odboru 
riadenia kvality.

Kritériá súťaže sú 
zamerané na kvalitu, 
výsledky hospodá-

renia, dodržiavanie 
zásad bezpečnosti 
pri práci, reklamácie 
a sú vyhodnocované 
a zverejňované na 
vývesných tabuliach 
prevádzkarní. Vlani 
sme kvôli vynecha-

nému ročníku o súťaži zmien v na-

šich novinách nepísali, teraz vám 
opäť predstavujeme víťazné kolek-

tívy jednotlivých prevádzkarní.
O priebehu súťaže v koľajovej do-
prave nás informoval jej vedúci 
Ing. Jozef Siman:

Ako pokračovala súťaž medzi zme-
nami v minulom roku?

- Súťaž medzi zmenami prebie-

hala podobne ako v roku 2020 bez 
výrazných zmien. Naďalej sa sle-

dovali kľúčové kritéria, ktorými sú 
bezpečnosť, nehodové udalosti a 
včasnosť obsluhy.

Sú kritériá súťaže rovnaké ako v 
predchádzajúcich rokoch alebo 
medzitým pribudli nové hodnotia-
ce prvky?

- Hlavné kritériá pre železničnú 
dopravu boli ponechané tak, ako 

boli nastavené na za-

čiatku súťaže medzi 
zmenami. Naďalej sle-

dujeme základné krité-

ria, ktorými sú riadiaca 
činnosť zmenového 
majstra, dodržiavanie 
zásad BOZP a prevádz-

kových predpisov. Ďalej 
plnenie prepravných 
požiadaviek, doprav-

né nehody na dráhe a 
incidenty zapríčinené 
dopravnou obsluhou, 

udržiavanie poriadku na pracovisku 
a pracovné úrazy a starostlivosti o 
hnacie dráhové vozidlá v železnič-

nom parku koľajových vozidiel.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh 
súťaže?

- Tak, ako vždy, najväčší vplyv 
na priebeh súťaže medzi zmenami 
majú samotní pracovníci kategórie 
„R“, a to svojím prístupom k plne-

niu požadovaných obslúh z iných 
prevádzkarní Železiarní Podbrezo-

vá a.s. 
Hlavný dôraz pri vykonávaní 

obslúh je kladený na včasnosť a 
dodržiavanie pracovnej a tech-

nologickej disciplíny jednotlivých 
posunujúcich dielov a výhybká-

rok, čo má priamy vplyv na bez-

pečnosť, úrazovosť a nehodovosť 
strediska železničnej dopravy. Nie 
zanedbateľný vplyv na získanie 
bodov má aj organizačná činnosť 
príslušného zmenového majstra 
železničnej dopravy.

Predstavte nám víťazný kolektív 
za rok 2021.

- Minuloročným víťazom sa sta-

la zmena „C“ pod vedením maj-
stra Jozefa Pribylinu. Víťazi získali 
4 745 bodov z celkového počtu 4 
800. Chcem sa poďakovať víťazné-

mu kolektívu za zodpovedný prí-
stup k plneniu pracovných úloh.

Čo posunulo víťazov do popredia 
pred ostatné súťažné kolektívy?

- Víťazi predstihli zmenu „A“ o 
päť bodov, ktoré získali za vyšší 
počet zmanipulovaných vozňov 

v sledovanom období a za pred-

chádzanie nehôd a zvýšenej vší-
mavosti a opatrnosti pri vykoná-

vaní dopravných obslúh. Podiel 
na víťazstve mal aj zmenový maj-
ster, ktorý svojimi organizačnými 
schopnosťami dopomohol k získa-

niu náskoku v počte zmanipulova-

ných vozňov.
Na záver chcem pochváliť a 

poďakovať všetkým pracovníkov 
železničnej dopravy, ktorí svojím 
prístupom k práci prispievajú k 
zvýšeniu bezpečnosti a dobrým 
vzťahom na pracovisku.

Po troch desaťročiach vymenili podávače profilov
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Aj v tomto roku pokračujú Že-
leziarne Podbrezová a.s. (ŽP) v 
realizácii viacerých investičných 
projektov. V apríli uskutočnili za-
mestnanci vybraných úsekov ŽP 
a externej firmy montáž nových 
štvoržilových podávačov profilov 
na LF. Ide o zariadenia na podáva-
nie drôtov a plnených profilov do 
tekutej ocele v panvovej peci. 

„Vedenie ŽP dospelo k názoru, 
že je potrebné túto akciu zara-

diť do investičného plánu na rok 
2021. Vzhľadom na fakt, že už v 
minulom roku vplyvom pandémie 
dochádzalo k zdržaniam pri do-

dávkach niektorých materiálov a 
možnosť inštalácie podávačov je 
len v obmedzenom čase počas vy-

hradených opráv, montáž bola do-

končená až v čase tohtoročnej ap-

rílovej strednej opravy v oceliarni,“ 
povedal Ing. Michal Boháčik, PhD., 
technický zamestnanec prípravy a 
realizácie technológií odboru tech-

nického a investičného rozvoja. 
Následne doplnil, že pôvodné po-

dávače slúžili takmer tridsať rokov.
S prípravami na uskutočnenie 

výmeny sa začalo už vlani. Vedenie 

našej spoločnosti pracovalo na via-

cerých obchodných záležitostiach. 
„Posielali sme objednávky, uzatvá-

rali zmluvy a vo firme, ktorá dané 
zariadenia dodala, prebiehal pro-

ces výroby týchto mechanizmov,“ 
pokračoval M. Boháčik. 

Inštalácia mala dve etapy
Plánovanú investičnú akciu 

možno rozdeliť na dve etapy. V 
závere uplynulého roka, v čase 
strednej opravy v oceliarni, došlo 
k natiahnutiu kabeláže, aby bolo 
všetko pripravené na montáž no-

vých podávačov profilov. Proces 
samotného osadenia, ako už bolo 
spomenuté, sa uskutočnil počas 
tohtoročnej pravidelnej strednej 
opravy v oceliarni. Tá trvala len šty-

ri dni, pričom na inštaláciu nových 
podávačov bol potrebný dlhší čas.

„Po zmieňovanej kabeláži bolo 
všetko pripravené na osadenie za-

riadení. V utorok, 19. apríla, sme 
preto mohli začať s montážou. Ešte 
predtým bolo nutné demontovať 
pôvodné podávače a nevyhnutná 
bola úprava plošiny pre nové za-

riadenia. Tieto úkony realizovali 
pracovníci centrálnej údržby ŽP v 
spolupráci s externou firmou,“ in-

formoval. 
Dostatočným nasadením sa 

všetky úlohy podarilo včas splniť. 
Od nových podávačov si teraz naša 
spoločnosť sľubuje, že všetky po-

žiadavky, ktoré na ne budú klade-

né, budú aj splnené. 
„Za tridsať rokov išli technológie 

vo všetkých odvetviach dopredu. 
Tieto zariadenia sú inovatívne, 
automatizované a spĺňajú všetky 
nároky pre výrobu ocele. Našou 
víziou je, aby vydržali čo najdlh-

šie a nebol problém s opravami. 
Ak budeme vykonávať pravidelnú 
údržbu, k závažnejším poruchám 
by dochádzať nemalo,“ doplnil 
odborník z odboru technického a 
investičného rozvoja. V závere vy-

zdvihol súčinnosť všetkých, ktorí 

daný proces realizovali. „Chcem 
touto cestou poďakovať kolegom 
z centrálnej údržby a oceliarne za 
spoluprácu pri uskutočnení tejto 
náročnej operácie.“ 

Plánujú aj ďalšie investície
Naša spoločnosť neustále dbá na 

nové investície a technický rozvoj, 
preto nejde o jedinú veľkú akciu 
tohto druhu optikou celého ročné-

ho plánu investícií.
„Nadväzujeme na investičný 

plán. V roku 2022 chceme realizo-

vať viacero úloh v rôznych prevádz-

karňach, odboroch či útvaroch. Pre 
celú našu firmu je prioritou rovna-

ko aj rozvoj riadiacich systémov 
podľa požiadaviek jednotlivých 

prevádzkarní.“ 
A aké konkrétne investičné akcie 

bude naša spoločnosť realizovať v 
roku 2022, na ktorých budete par-
ticipovať? „V ťahárni rúr chceme 
rekonštruovať rovnaco-deliace lin-

ky RDL č. 413 a 416, ale aj deliacu 
linku č. 426. Obe akcie sú nároč-

né, potrebujeme viac času na ich 
realizáciu, preto budú samotné 
rekonštrukcie ukončené až začiat-
kom roka 2023. Ale už od začiatku 
tohto roka sa intenzívne pripravu-

jeme. Máme za sebou rokovanie 
s firmou, ktorá bude obe akcie 
vykonávať. Vedenie ŽP tiež riešilo 
všetky potrebné obchodno-admi-
nistratívne náležitosti,“ dodal M. 
Boháčik.

Podávače profilov spolu so vstupnými dráhami plnených profilov/drôtov.                        Foto: M. Boháčik

S prípravami na uskutočnenie výmeny sa začalo už minulý rok.  Foto: M. Boháčik
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M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Ivan Mosej, študent FMMR TUKE

Pridajte sa aj vy k FMMR TUKE 
a uspejte so svojimi nápadmi

Na pôde Technickej univerzity v 
Košiciach (TUKE) sa konalo už 14. 
kolo jednej z najstarších súťaží 
startupov na Slovensku „Máš ná-
pad?“ Od roku 2014 ju vyhlasuje 
dvakrát do roka rektor univerzity 
prostredníctvom Startup centra 
Univerzitného vedeckého parku 
TECHNICOM.

Účastníci súťažili o pobyt v 
Startup centre, v rámci ktorého 
absolvujú šesťmesačný intenzív-

ny akceleračný program. Bude 
zameraný na podporu rozvoja ich 
inovatívnych projektov. Majú tiež 
možnosť využívať výskumno-vý-

vojovú infraštruktúru, kapacity a 
priestory Univerzitného vedecké-

ho parku TECHNICOM. Do finále 
14. kola súťaže postúpilo 16 ino-

vatívnych projektov. 
Porota do predinkubačného 

pobytu a pobytu v Inkubátore 
vybrala 11 projektov a jedným z 
nich je aj projekt študenta Fakulty 
materiálov, metalurgie a recyklá-

cie TUKE Ivana Moseja. Ivan do-

stal nápad na riešenie problému 
ekologickej produkcie elektrickej 
energie využitím ľudského pohy-

bu, konkrétne stúpaním. 
Ako hovorí, myšlienka mu skrsla 

v hlave pri pozeraní videí hardstyle 
hudby. Uvedomil si, koľko energie 
ľudia zo seba vydajú pri tancovaní 
na veľkých festivaloch a ako táto 
energia nie je vôbec využívaná a 
len tak sa stráca do prostredia. 
Tak vznikla mobilná podlaha pro-

dukujúca elektrinu tlakom. Pod-

Zdroj: FMMR TUKE
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laha by mala vytvárať elektrinu, 
keď na nej budú ľudia „energicky“ 
tancovať. Bola by zaujímavá tým, 
že by sa dala ľahko umiestniť na 
miesta s vysokou koncentráciou 
ľudí, napríklad na veľké festivaly či 
koncerty. 

Fakulta sa môže pýšiť históriou 
siahajúcou až do roku 1762. Stojí 
na pevných základoch tradičných 
vedeckých poznatkov a jej neustá-

lou inšpiráciou sú technológie bu-

dúcnosti. Aktívne sleduje súčasné 
trendy, napreduje a mení sa ako 
svet okolo nej. 

Prihláste sa na štúdium 
aj bez prijímacích skúšok

INFO – Tel.: +421 55 602 2421, 
+421 55 602 2429,
e-mail: studijne.fmmr@tuke.sk.
Možnosť štúdia v kombinovanej 
metóde – iba dva dni v týždni v 
škole!

V škole bilancovali mobilitu a odovzdávali certifikáty

Štúdium v Súkromnej spojenej 
škole Železiarne Podbrezová nie je 
založené iba na získavaní teoretic-
kých poznatkov. Žiaci sa postupne 
zoznamujú aj s praxou. Aby do-
siahli čo najvyššiu úroveň vzdela-
nia a potrebných zručností, vede-
nie im pripravuje rôzne aktivity, 
a to aj mimo školy. Tie ich nielen 
posúvajú dopredu, ale zároveň 
spestria učebný proces.

V aktuálnom školskom roku sa 
maturanti organizačnej zložky Sú-

kromná stredná odborná škola 
hutnícka ŽP zapojili do projektu 
ERASMUS+ s názvom „Získavanie 
skúseností v susednej krajine.“ Na 
niekoľko dní navštívili partnerské 
školy v Českej republike – v Třinci, 
Brne a Žďáre nad Sázavou. 

O programe jednotlivých mobilít 
sme písali v predošlých vydaniach 
novín Podbrezovan. V prvý májový 
štvrtok sa v priestoroch klubovne 
našej školy uskutočnila záverečná 
konferencia, na ktorej vyhodnotili 
úspešný projekt. Zúčastnili sa jej 
učitelia a účastníci jednotlivých 
mobilít. Medzi žiakov zavítal aj Ing. 
Ján Villim, personálny riaditeľ ak-

ciovej spoločnosti Železiarne Pod-

brezová. 

Mobilita priniesla ovocie
Prítomných najskôr privítal Ing. 

Juraj Pôbiš, pedagóg, ktorý konfe-

renciu koordinoval. Žiaci sa potom 
vrátili k jednotlivým absolvovaným 
mobilitám. Formou prezentácie 
predstavili miesta, ktoré navštívili, 
rozprávali o nadobudnutých po-

znatkoch, exkurziách vo firmách a 
zážitkoch. Zároveň porovnali vzde-

lávanie u nás a v Českej republike. 
„Prostredníctvom tejto akcie 

som získal mnoho skúseností. Tak-

tiež sme upevnili vzťahy, pretože 
niektorí účastníci boli z inej triedy. 
Viac sme sa skamarátili. Je možné, 
že poznatky využijem aj v ďalšej 
praxi podľa toho, kde pôjdem pra-

covať,“ povedal študent Juraj Pajer 
z odboru hutník operátor, ktorý sa 
spolu s ďalšími zúčastnil mobility v 
Třinci.

Timotej Husenica, študent od-

boru mechanik strojov a zariadení, 
bol so spolužiakmi v Brne. „Keďže 
máme zváračské kurzy, tak práve 
zváranie nás najviac bavilo. Iných 
zaujali počítače. Na svoje si ale pri-
šiel každý. Počas mobility sme boli 
svedkami rôznych druhov výroby. 
Napríklad, veľa sme sa naučili o lo-

žiskách, čo je jedna z maturitných 
tém. Získané poznatky si môžem 
preniesť aj do ďalšej praxe,“ pove-

dal. 
Dominik Pustaj z odboru mecha-

nik mechatronik bol súčasťou ko-

lektívu, ktorý vycestoval do Žďáru 
nad Sázavou. Aj on si pochvaľoval 
dva týždne v tomto českom meste. 
„Oboznámil som sa s technológia-

mi a mal som možnosť porovnať 
prax u nás doma a u susedov. Naj-
viac ma zaujímalo programova-

nie, domová inštalácia, ale pútavá 
bola i návšteva firiem. Taktiež sme 

sa zoznámili s ďalšími výrobnými 
technológiami,“ zhodnotil.

Poďakovanie riaditeľky
Mobilita mala u žiakov úspech 

a mnohí vyzdvihli nielen zisk no-

vých poznatkov, ale i rôzne exkur-
zie, návštevu zaujímavých miest či 
aktívne využívanie voľného času. 
V závere Ing. Miriam Pindiaková, 
riaditeľka školy, poďakovala matu-

rantom za prezentácie. 
„Aj tým, čo nesledujú naše so-

ciálne siete, prostredníctvom kto-

rých pravidelne informujeme o 
našich aktivitách, ste priblížili, čo 
bolo cieľom projektu. Ďakujem 
i všetkým kolegom, na čele s Ing. 
Martou Orolínovou, ktorá sa po-

dieľala na jeho vypracovaní. Takis-

to patrí vďaka učiteľom odborných 
predmetov, že všetko dotiahli do 
úspešného konca.“ Riaditeľka v 
príhovore vyslovila želanie, aby sa 
škola do podobných projektov na-

ďalej zapájala, čo bude plusom pre 
všetkých. „Spolupráca s inými ško-

lami je pre nás veľkým prínosom, 
pretože si navzájom vieme spro-

stredkovať informácie a porovnať 
technológie. Ešte raz ďakujem žia-

kom i pedagogickému dozoru. Ko-

legom prajem veľa inšpiratívnych 
nápadov, aby mohli v podobných 
projektoch pokračovať,“ dodala. 

V závere si účastníci prevzali z 
rúk personálneho riaditeľa Žele-

ziarní Podbrezová a.s. a vedenia 
školy certifikáty o úspešnom ab-

solvovaní mobilít.

Ing. Ján Villim (vľavo), vedľa neho Ing. Miriam Pindiaková a v pozadí Ing. Juraj Pôbiš odozvádajú žiakom certifikáty.  Foto: T. Kubej
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Mgr. Ivana Uhlík
referent správy pamiatkových objektov

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V priestoroch Gizelinej sály prezentovala ponuku atrakcií a zážitkov Petra Ridzoňová 
Hlásniková, výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Foto: OOCR Horehronie

Vo finálovom turnaji sa stretli tri najlepšie školy. Zľava žiaci ZŠ Heľpa, ktorí skončili na druhom mieste, v strede víťazi z Pionierskej 2 Brezno a vpravo bronzoví chlapci zo ZŠ Jánošovka v Čiernom Balogu.               Foto: T. Kubej

Zima postupne prešla do príjem-
nej jari a s príchodom leta sa za-
čína zvyšovať záujem o turizmus. 
Dve veľké organizácie pôsobiace 
na strednom Slovensku sa rozhod-
li pre otvorenie letnej turistickej 
sezóny využiť priestory hradu Ľup-
ča, ktorý je v tejto oblasti význam-
nou kultúrnou pamiatkou. Oblast-
ná organizácia cestovného ruchu 
(OOCR) Stredné Slovensko a Ob-
lastná organizácia cestovného ru-
chu Región Horehronie predstavili 
svoje portfólio, do ktorého zaradili 
viacero noviniek. 

V reprezentačných priestoroch 
Gizelinej sály ako prvá prezentova-

la ponuku atrakcií a zážitkov Petra 
Ridzoňová Hlásniková, výkonná ria-

diteľka OOCR Región Horehronie. 
Okrem tradičnej turistiky ponúka 
región pre priaznivcov cyklistiky 
stále nové možnnosti. Jedným z 
veľkých lákadiel pre turistov, ale 
aj rodiny s deťmi, budú tento rok 
určite cyklodreziny. Fanúšikovia 
tejto atrakcie ocenia preteky, ktoré 
sa budú konať aj počas tohto leta. 
To však nie je všetko – pripravený 
je aj tandemový bicykel alebo cyk-

lorikša. Sklamaní však nebudú ani 
priaznivci histórie – priamo v meste 
Brezno je totiž plánované sprístup-

nenie Mestskej veže, ktorá bola v 
minulosti využívaná aj ako zvonica.

Druhým prezentujúcim bol Jiří 
Pěč, výkonný riaditeľ OOCR Stred-

né Slovensko, ktorý predstavil 
možnosti turizmu v okolí Banskej 
Bystrice. Organizácia sa zamerala 
predovšetkým na rozvoj turistic-

kých atrakcií spojených s baníc-

tvom. Priamo v meste Banská 
Bystrica bola inštalovaná nová 
Thurzo-Fugger zážitková expozícia. 
Ide o interaktívne zoznámenie sa 
s banskou históriou. Nachádza sa 
v Mestskom hrade – v Barbakane 
na jeho prvom poschodí. Novinkou 
je banský prekop v Španej doline, 
čo znamená, že návštevníci sa v 
tejto banskej dedinke dostanú po 
rokoch aj do podzemia. V Ľubie-

tovej je to zas interaktívny model 
banskej veže Ľubor. No a priamo 
v obci Slovenská Ľupča bola pri-
pravená nová ferrata Driekyňa. Jej 
dĺžka je 25 metrov a má náročnosť 
stupňa C. Jednou z možností ako sa 
dostať k tomuto skalnému útvaru 
budú elektrokolobežky, ktoré budú 
umiestnené v informačnom centre 
v obci Slovenská Ľupča. 

V novinkách počas letnej turis-

tickej sezóny 2022 nezaostáva ani 
hrad Ľupča. V nadchádzajúcej let-
nej sezóne budú môcť návštevníci 
vidieť pôvodný oltár, ktorý bol na 
hrade umiestnený počas 19. storo-

čia. Okrem toho bude hrad otvo-

rený aj počas Turíčneho jarmoku, 
ktorý sa bude konať v sobotu 28. 
mája.

Na hrade Ľupča otvorili letnú turistickú sezónu

Spoznali sme víťaza turnaja O pohár generálneho riaditeľa ŽP a.s. 

Michal Budovec odovzdáva víťazný pohár kapitánovi Pionierskej 2.  Foto: M. Kubove

Tradičný turnaj pre futbalové príp-
ravky napísal už svoju 23. kapito-
lu. Pohár generálneho riaditeľa ŽP 
a.s. vybojovali v tomto roku žiaci z 
Pionierskej 2 v Brezne.

Súťaž organizuje FK Železiarne 
Podbrezová a Nadácia ŽP pod zášti-

tou predsedu Predstavenstva a ge-

nerálneho riaditeľa Železiarne Pod-

brezová a.s. Ing. Vladimíra Sotáka. 
Hlavný účel turnaja je propagácia 
zdravia, protidrogovej prevencie 
a športového rastu žiakov nášho 
okresu, ako aj nadviazanie priateľ-
ských vzťahov medzi základnými 
školami.

Úvodná časť turnaja bola odo-

hraná 6. mája a zúčastnilo sa jej do-

kopy 13 základných škôl. Družstvá 
boli rozdelené do troch skupín a 
víťaz každej sa kvalifikoval do finá-

lového turnaja.

V skupine „A“ hrali štyri tímy, 
ktoré sa predstavili na Skalici. Zo 
štvorice Dolná Lehota, Valaská, 
Podbrezová a Brezno, Pionierska 2 
sa najviac darilo posledným meno-

vaným, ktorí si zabezpečili účasť v 
ďalšom kole.

Aj skupina „B“ zvádzala súboje 
na Skalici. Tvorili ju žiaci z Hornej 
Lehoty, Nemeckej, Mazorníka a 
Jánošovky. Do finálového turnaja 
nakoniec postúpila Základná škola 
Jánošovka z Čierneho Balogu.

Skupina „C“ mala až päť účastní-
kov, ktorí o finále bojovali na Pioni-
erskej 2 v Brezne. Z pätice Heľpa, 
Závadka nad Hronom, Beňuš, Po-

hronská Polhora a Telgárt vzišiel ví-
ťaz postupujúci do finále – Základ-

ná škola Heľpa.
O týždeň sa vo finálovom turnaji 

predstavili tri najlepšie školy a ví-
ťazi jednotlivých skupín – ZŠ s MŠ 
Pionierska 2 Brezno, ZŠ Jánošovka 
Čierny Balog a ZŠ Heľpa. Každý s 

každým odohral jedno stretnutie a 
následne sa určilo konečné poradie. 
V úvodnom zápase zvíťazili chlapci z 
Pionierskej 2 nad Heľpou 2:1. Druhý 

zápas výborne zvládla Heľpa, ktorá 
si poradila s Čiernym Balogom 5:1. 
V poslednom stretnutí medzi Čier-
nym Balogom a Pionierskou 2 sa 

zrodila remíza 1:1. Na čele tabuľky 
a celkovým víťazom 23. ročníka tur-
naja O pohár generálneho riaditeľa 
ŽP, a.s. sa tak stali žiaci z Pionierskej 
2 v Brezne. Na druhom mieste skon-

čila so ziskom troch bodov Heľpa a 
bronz získali mladí futbalisti z Čier-
neho Balogu, keď získali jeden bod.

Ceny najlepším odovzdával Mi-
chal Budovec, hlavný organizátor 
turnaja, ktorý na záver zhodnotil 
aktuálny ročník: „Počasie nám vy-

šlo, chlapci si schuti zahrali a všetko 
prebehlo v rámci fair play. Bolo to 
dramatické až do posledného zápa-

su, kde sa rozhodovalo asi dve mi-
núty pred koncom, keď Pionierska 
2 vyrovnala skóre s Čiernym Balo-

gom. Tým pádom mala štyri body, 
ktoré jej zaručili celkové víťazstvo. 
Zmyslom turnaja je zmapovať žia-

kov štvrtého ročníka a potenciál-
nych hráčov, ktorí by prechádzali 
z kategórie prípravky do mladších 
žiakov.“
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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
23. – 29. 5. 2022

Pondelok
Polievky: furmanská, pórová s krú-
pami, pečivo. 
● Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, uhorka,
● Plnené hovädzie mäso, zelenino-

vá obloha, 
● Top šalát s kuracím mäsom, pe-

čivo, 
● Rezance s tvarohom, zakysanka. 

Utorok
Polievky: kapustová s klobásou, 
horácka, pečivo.
● Morčacie prsia plnené nivou, 
ryža, šalát, 
● Divina so šípkovou omáčkou, 
knedľa, 
● Cestoviny s brokolicou a smota-

novou omáčkou, 
● Zemiakové knedličky čučoried-

kové, orechová posýpka, 
● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
bulharská, pečivo. 
● Vyprážaný kurací rezeň furman-

ský, zemiaková kaša, čalamáda, 
● Baraní guláš, halušky, 
● Hubové rizoto, šalát, 
● Langoše s kečupom,
● Bageta mexická.

Štvrtok
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
kláštorná, pečivo. 
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa, 
● Kuracia prsia na hubách, ryža, 
kompót, 
● Losos na masle, dusená zelenina, 
● Muffiny s čokoládou, kakao. 

Piatok 
Polievky: držková, mrkvová s pó-
rom, pečivo. 
● Kuracie stehno na zelenine, štu-

chané zemiaky s cibuľkou, 
● Hovädzí závitok hrádocký, tarho-

ňa, šalát, 
● Šalát macedónsky s tofu, pečivo, 
● Žemľovka s tvarohom, 
● Bageta Gurmán. 

Sobota
Polievka: hŕstková, pečivo. 
● Bravčové stehno nitrianske, 
knedľa, 
● Kuracie prsia prírodné, slovenská 
ryža, uhorka.

Nedeľa
Polievka: brokolicová dánska, pe-
čivo. 
● Hovädzia pečienka cigánska, 
ryža, cvikla,
● Perkelt z morčacieho mäsa, ces-

tovina.

,

Jedálny lístok
30. 5. – 5. 6. 2022

Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, para-
dajková, pečivo. 
● Morčacie mäso na čínsky spô-

sob, ryža, uhorka,
● Bravčové dusené, chrenová 
omáčka, knedľa, 
● Pečená ryba na masle, krúpy so 
zeleninou, 
● Šalát zelerový s ananásom, pe-

čivo. 

Utorok
Polievky: karfiolová, zeleninová so 
šunkou, pečivo. 
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
šalát. 
● Vyprážaný syr s modrou ples-

ňou, opekané zemiaky, brusnicová 
omáčka, 
● Hovädzí guláš so zelenou fazuľ-
kou, 
● Buchty na pare s lekvárom, ore-

chová posýpka, kakao,
● Ovocný balíček. 

Streda
Polievky: gulášová, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo. 
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa, 
● Bravčový rezeň na rasci, ryža, ša-

lát, 
● Kuracie stehno so zeleninou, 
špenátové rezance, 
● Zemiakové knedličky s údeným 
mäsom, kapusta,
● Bageta indická. 

Štvrtok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
roľnícka, pečivo. 
● Kuracie prsia s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina,
● Exotický bravčový rezeň, opeka-

né zemiaky, 
● Cestoviny s tuniakom a hráškom, 
● Hanácke koláče, kakao. 

Piatok
Polievky: slepačia, kelová so ze-
miakmi, pečivo. 
● Hovädzia roštenka na slanine, 
ryža, šalát, 
● Pečené morčacie stehno, červe-

ná kapusta, knedľa, 
● Štefánska sekaná pečienka, ze-

miakový prívarok, chlieb, 
● Grécky šalát, pečivo, 
● Bageta s kuracím mäsom. 

Sobota
Polievka: šošovicová kyslá, pečivo. 
● Plnený bravčový závitok, ryža, 
uhorka, 
● Hovädzia pečienka milánska, 
cestovina. 

Nedeľa
Polievka: krúpková, pečivo. 
● Bravčové stehno bratislavské, 
knedľa,
● Kuracie prsia na lesných hríboch, 
tarhoňa, cvikla.

Časť 6: Renovácia Gizelinho domu 
priniesla jeho lepšiu využiteľnosť  

20 ROKOV OBNOVY

Jedáleň v spoločenskej miestnosti v hrade Ľupča.           Foto: archív

           Interiér osvetľujú 
mohutné kované 
závesné lustre a 

bočné svietidlá, ktoré 
pochádzajú z dielní 
miestnych kováčov, 

ako to bolo v minulosti, 
keď sa na prácach na 

hrade zúčastňovali 
miestni majstri.

Komplexnosť obnovy Gizelinho 
domu bola zavŕšená obnovou prie-

strannej Spoločenskej sály, ktorá 
v minulosti slúžila ako telocvičňa 
pre potreby Gizelinho sirotinca. 

Kompletný servis pre hostí
Spoločenská sála bola v minu-

losti využívaná nielen ako telo-

cvičňa, ale aj ako priestor na rôzne 
divadelné predstavenia sirôt. Aj po 
poslednej obnove realizovanej že-

leziarňami v rokoch 2005-2006 sa 
tento priestor s charakteristickým 
masívnym trámovým stropom vyz-

načuje výbornou akustikou, ktorá 
umožňuje prepojenie dobovej at-
mosféry s akýmkoľvek podujatím 
podľa želania zákazníkov. Interiér 
osvetľujú mohutné kované záves-

né lustre a bočné svietidlá, ktoré 
pochádzajú z dielní miestnych ko-

váčov, ako to bolo v minulosti, keď 
sa na prácach na hrade zúčastňo-

vali miestni majstri. Súčasný mobi-
liár tvoria dobové stoličky a stoly 
z tmavého dreva. Sála poskytuje 
neobvyklý priestor pre svadobné 
hostiny, odborné podujatia, spo-

ločenské eventy, kongresy, kon-

ferencie, teambuildingy, ale aj 
firemné stretnutia, komorné mód-

ne prehliadky či degustácie vín 
alebo ochutnávky pokrmov.

V tesnej blízkosti spoločenskej 
sály bolo vybudované kompletné 
zázemie v podobe modernej ku-

chyne, v ktorej je možné zabez-

pečiť honosné menu pre desiatky 
hostí. V zázemí vznikli šatne pre 
hostí, čašníkov, sklady, sociálne  
zariadenia a ďalšie priestory, ktoré 
sú potrebné pre servis návštevní-
kov. 

Záchrana pôvodných umelecko-
historických fragmentov

Súčasťou Gizelinho domu sa sta-

la aj renesančná východná bašta, 
ku ktorej bol dom pristavaný. Po-

čas reštaurovania bola v interié-

ri prvého nadzemného podlažia 
bašty objavená veľká strieľňa so 
zachovaným dre-

veným ostením. 
Tento nález bol 
zreštaurovaný a 
zakomponovaný 
v rámci nového 
interiéru. Na dru-

hom nadzemnom 
podlaží, v častiach stien v bašte, 
bol zaznamenaný väčší zaujímavý 
nález zelenej výmaľby stien, vrá-

tane výmaľby vnútra okenných 
špaliet malého okenného otvoru, 
pravdepodobne strieľne. Labora-

tórna analýza pigmentu potvrdila 
použitie tzv. sferulického malachi-
tu, ktorý sa v minulosti vyrábal v 
Španej Doline.

Farebnosť miestnosti mohla sú-

visieť s doznievajúcou (módnou) 
tradíciou vytvárania tzv. zelených 
miestností, ktoré sa zachovali aj v 
neďalekej Banskej Bystrici. V zele-

nej miestnosti Thurzovho domu v 
Banskej Bystrici, ktorá vznikla v zá-

vere 15. storočia, bol použitý rov-

naký typ zeleného pigmentu. Na 
rozdiel od maliarsky bohato a kva-

litne prevedených religióznych ná-

metov zdobených zelených miest-
ností v Banskej Bystrici, steny tejto 
miestnosti boli namaľované len 
jednofarebne. Tento nález dokla-

dá, že horný priestor v bašte sa 
používal aj ako významnejší obyt-

ný priestor. Pôvodné dispozičné 
riešenie bašty v priebehu zmien a 
prestavieb postupne zaniklo. 

Prepojenie histórie, 
príjemného prostredia 

a komfortu
Takýto priestor vznikol v kom-

pletne zreštaurovaných miestnos-

tiach, nachádzajúcich sa na hor-
nom poschodí Gizelinho domu z 
19. storočia. Návrh koncepcie vnú-

torného zariadenia týchto pries-

torov navrhla historička umenia 
Dana Doricová. Vychádzala z pot-
rieb nových funkcií objektu a jeho 
historického zaradenia. Navrhnutý 
bol kompletný interiérový dizajn 
(nábytok, dekoratívny a funkčný 

textil, svietidlá, 
drobné mobilné 
vybavenie kúpeľní 
a toaliet). Pri výbe-

re nábytku bol zvo-

lený výrobca, ktorý 
sa inšpiroval histó-

riou, ale nevytvá-

ral priame repliky a dôraz kládol 
na kvalitu materiálu, prevedenia a 
funkčnosť. V základnom funkčnom 
vybavení týchto reprezentatívnych 
priestorov hradu prevažuje náby-

tok Louis Philippe.
Každý zo štyroch apartmánov 

je odlíšený zariadením salónov, 
farebnosťou tónovania nábytku a 
dekoratívnym textilom, ktorý tvo-

rí jeho pomenovanie (Purpurový 
salón – Louis Philippe, Biely salón 
– Louis XVI., Zlatistý salón – empír, 
Zelený salón – Louis XV.). 

Na druhej strane, návrh zariade-

nia Gizelinej sály a vstupnej Spolo-

čenskej sály je riešený vo vzájom-

nej kompatibilite. Výber nábytku 
je zladený s výtvarnou výzdobou 
Gizelinej sály po reštaurovaní.
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Spomienky
Dňa 10. mája sme si pripomenuli 
nedožité 90. narodeniny nášho otca, 
brata, starého otca a prastarého 
otca

Emila SELČANA z Bujakova.
S láskou a úctou spomína dcéra Eva 

s rodinou a nevesta Zuzana s rodinou
...

„Za tvoju lásku, mamička naša dra-
há, za veľa tvojich obetí, nech ti je 
rodná zem ľahká, to posledné je 
prianie od detí.“
Dňa 17. mája uplynulo päť rokov od-

vtedy, ako nás navždy opustila naša 
milovaná mamička, stará mama a sestra

Mária RYDZOŇOVÁ rod. Niklová z Brezna.
Nikdy na teba nezabudneme 
a venujeme tichú spomienku

...
„Neplačte, stíšte v srdciach žiaľ, ja 
som dobré dielo v žití vykonal. Po 
práci chcem tíško spať i bez sĺz mož-
no spomínať. Nebolo mi dopriate 
ďalej s vami byť, nebolo lieku, aby 
som mohol žiť.“

Dňa 18. mája sme si pripomenuli prvé smutné vý-

ročie, ako nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec, starý otec a príbuzný

Jaroslav KORTÁN z Predajnej.
S láskou a úctou spomína manželka, 
synovia s rodinami a ostatná rodina

Morgan Scott Peck, americký psychiater a spisovateľ: „Zdieľajme...“ (dokončenie v tajničke).

Aj v tomto čísle sme pre vás pripravili súťažnú krížovku. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, pošlite znenie tajničky do redakcie Podbrezovana poštou alebo e-mailom, najneskôr do 30. mája. 
Okrem svojho mena nám píšte aj odborný útvar alebo prevádzkareň, kde pracujete. Na jedného z vás čaká 50-eurová zľava pri nákupe nad 100 eur v e-shope www.datart.sk. Meno vý-

hercu uverejníme v nasledujúcom vydaní novín.

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

Hrajte o 50-eurovú poukážku od spoločnosti DATART

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajnič-

ky z Podbrezovana č. 9, 
v ktorej sa ukrýval začiatok citátu od amerického 
spisovateľa Napoleona Hilla: „Nie je divné, že sa 
najviac bojíme toho, čo sa nikdy...“ „...nestane?“
Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Ing. Luciu 
Budinskú z odboru predaja a marketingu. Cenu, 
ktorú do súťaže venovala spoločnosť HAGARD:HAL, 
si výherkyňa môže prevziať v redakcii, v pracovné 
dni od 7.30 do 15.30 hod.

Inzerát
Dobrá zábava na vaše rodinné oslavy, firemné ve-

čierky. 0907 661 346

Autor:      
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Poďakovanie
Ďakujem Nadácii Miška Sotáka za poskytnutie fi-

nančného príspevku na operáciu. 
Ján Dvorský, ťaháreň rúr

Vedeli ste, že...
- Cyprus je prvou krajinou na svete, ktorá zobrazuje 
celú mapu vo svojej štátnej vlajke?
- Grécko pozostáva z takmer 2 000 ostrovov, ale len 
170 z nich je obývaných?
- cez rieku Amazon nevedie žiadny most?
- Netflix bol založený ešte pred Googlom?



PODBREZOVAN
DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

STRANA    |  ČÍSLO  10/2022 WWW.PODBREZOVAN.SK8

Podbrezovan – vydáva akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. Vychádza v párnych týždňoch v piatok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok. Šéfredaktor: Mgr. Marian Jančovič, redaktori: Mgr. Tomáš Kubej a Mgr. Milan Gon-

čár. Redakčná rada – predseda: Ing. Ján Villim, členovia: Ing. Pavel Valent, Ing. Ľubomír Kováč, Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Miroslav Zázrivec, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Martin Sladký, MBA, Ing. Zuzana Paučová, Ing. Miriam Pindiaková. Redak-

cia a administratíva: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, telefón: 048 645 2711, 2714, fax: 048 645 2713, e-mail: noviny@zelpo.sk, www.zelpo.sk. Tlač: HLP grafik, s.r.o., evidenčné číslo: 15/1994. ISSN: 2453 - 7381

PODBREZOVAN
DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

Víťazní dorastenci s trénermi B. Vadovičom (vľavo) a D. Mócom (vpravo). Foto: P. Kühnel

Bystrík Vadovič
tréner mládeže

Cieľ splnený. Po troch rokoch sa vraciame do Fortuna ligy!

Oslavy titulu sa začali hneď po skončení zápasu. Foto: M. Štefánik

Dorastenci Kolkárskeho oddielu 
ŠK Železiarne Podbrezová získali 
titul majstrov Slovenska za sezónu 
2021/2022. V boji o prvenstvo sa 
predstavili tri najlepšie družstvá 
zo skupiny západ – TJ Rakovice, 
KO Žarnovica, TKK Trenčín a tri 
najlepšie družstvá zo skupiny vý-
chod – ŠK Železiarne Podbrezová, 
FTC Fiľakovo, ŠKK Trstená. 

Všetky tímy odohrali štyri finá-

lové turnaje. Dva z nich boli na 
západe – v Žarnovici a Trenčíne, 
ďalšie dva zase u družstiev z vý-

chodnej skupiny – v Podbrezovej 
a Fiľakove. Naši dorastenci doká-

zali zvíťaziť vo všetkých finálových 
turnajoch s celkovým ziskom 30 
bodov. Na druhom mieste skonči-
li mladí kolkári z FTC Fiľakovo – 21 
bodov, tretie miesto obsadilo druž-

stvo TJ Rakovice – 14 bodov. Ďalšie 
umiestnenie je nasledovné: 4. ŠKK 

Jednoznačný majstrovský titul
Trstená – 13 bodov, 5. KO Žarnovi-
ca – 12 bodov, 6. TKK Trenčín – 10 
bodov. 

V doterajšej histórii sa ešte 
žiadnemu tímu nepodarilo vyhrať 
všetky finálové turnaje. Až v tejto 
sezóne to ako prví dokázali naši do-

rastenci. V konečnom poradí jed-

notlivcov sa umiestnili nasledovne: 
3. Matúš Bánik – priemer 583,67 4. 
Daniela Mócová – 583, 10. Andrej 
Balco – 562, 11. Naďa Poliaková – 
556, 14. Kristián Soják – 552.

„Veľmi som chcel dať gól. Túžil 
som, aby sme ich dali čo najviac, 
aby bol večer pre fanúšikov ešte 
krajší. Predsa len, hrali sme posled-

ný domáci zápas v sezóne. Som rád, 
že sme ich dali toľko a je jedno, či 
figurujem medzi strelcami alebo 
nie,“ pokračoval. 

Rodák z Revúcej je najstarším 
hráčom podbrezovskej družiny. 
Spolu s mladšími spoluhráčmi si ale 
oslavy nenechal ujsť. „Budú veľké. 
Veľmi veľké. Po troch rokoch sme 
postúpili, takže asi pár dní potiah-

neme,“ avizoval so smiechom. 

Dôležitá bola trpezlivosť
Veľký kameň zo srdca padol aj 

brankárovi Richardovi Ludhovi. 
Kapitán tímu rovnako neskrýval 
nadšenie a veľkú radosť. Obklope-

dokončenie zo strany 1

Tréner Roman Skuhravý si vybudoval s hráčmi výborný vzťah. Foto: M. Štefánik

ný fanúšikmi pózoval na „selfie.“ 
Malí futbalisti zasa chceli od svojho 
vzoru podpis či suvenír v podobe 

rukavíc. Mládežnícky reprezentant 
Slovenska s každým prehodil nie-

koľko slov a aj keď bol na roztrha-

nie, podobne ako jeho spoluhráči, 
ochotne opísal svoje dojmy. 

„Naše prianie, ktoré sme vyslo-

vili na začiatku sezóny, sme splnili. 
Nie je nič krajšie ako vyhrať doma 
ligu. Teraz si môžeme tieto chvíle 
vychutnať, poriadne užiť a všetci 
spolu aj osláviť,“ povedal. 

Na otázku, ako budú oslavy vyze-

rať, odpovedal jednoznačne. „Ani 
Pán Boh nevie. Viem ale, že budú 
veľkolepé. Avšak nič netrvá večne. 
V nastolenom trende musíme po-

kračovať aj vo Fortuna lige, no to 
je ešte ďaleko. Chceli sme postúpiť, 
čo sa nám aj podarilo,“ pokračoval.

V Podbrezovej je šťastný
Ludha vyzdvihol trpezlivosť celé-

ho mužstva, ktoré sa o návrat medzi 
elitu vytrvalo snažilo. „Čakali sme a 
makali. Oplatilo sa. Na konci sezóny 
sme boli „nažhavení“ a chceli sme 

Roman Skuhravý: Ospravedlňujem 
sa všetkým fanúšikom

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Patril k základným pilierom úspe-
chu. Keď prišiel do Podbrezovej, 
zaviedol nový systém hry. Ten 
fanúšikom najskôr „nevoňal.“ No 
on bol trpezlivý a hráčom vždy 
veril. Napokon vybudoval muž-
stvo, ktoré v súťaži dominovalo. 
Český tréner Roman Skuhravý 
namiešal tie správne ingredien-
cie a futbal na Horehroní dostal 
iný punc. Ohromná sila v ofenzí-
ve vyvážená spoľahlivou defen-
zívou naháňala súperom strach. 
Keď sa k tomu pridal vynikajúci 
vzťah s hráčmi, výsledkom bol za-
slúžený úspech. 

Skuhravý pôsobil po stretnutí s 
Bardejovom pokojným dojmom. 
Na jeho tvári nebolo vidieť väčšie 
emócie ako po ktoromkoľvek inom 
stretnutí. No pri srdci ho hriala ra-

dosť z dosiahnutého cieľa.

sa držať vecí, ktoré sme robili počas 
celého ročníka. Samozrejme, nie-

kedy hlava pracuje inak ako chcete, 
ale zvládli sme to a teraz sa môže-

me radovať,“ povedal kapitán. 
A práve rodák z Prievidze môže 

byť počas leta horúcim artiklom na 
prestupovom poli. O záujme klu-

bov sme písali už na jeseň, no nate-

raz sa nič nedeje a Ludha sa sústre-

dí iba na pôsobenie v našom drese.
„Moja budúcnosť v Podbrezovej? 

Momentálne neviem na túto otáz-

ku odpovedať. Som tu osem rokov 
a som šťastný. Bol to môj odrazový 
mostík v kariére, pôsobil som u žia-

kov, v doraste i teraz v A-čku. Som 
za to vďačný. Keď príde zaujímavá 
ponuka, môžem o nej uvažovať. 
Či to bude teraz, o pol roka alebo 
o rok, neviem. V prvom rade si 
chcem vychutnať tieto momenty a 
užiť si postup,“ dodal v závere.

Je niekoľko minút po zápase a vy 
ste postúpili. Čo vám behá hla-
vou?

- Musím sa opakovať. Pre mňa 
pocit dobre odvedenej práce od 
všetkých ľudí. Keď sme sem prišli, 
vedeli sme, že toto mužstvo je zau-

jímavé. Rýchlo sme zistili, že je aj 
pracovité a má vášeň a charakter. 
Verím, že to nie je posledný krok 
Podbrezovej. 

V posledných štyroch zápasoch 
ste strelili neuveriteľných 24 gó-
lov. Ukázali chlapci takýmto spô-
sobom obrovskú túžbu po postu-
pe?

- Nie je to o túžbe, ale o den-

nodennej práci. Všetkých súperov 
sme dostali do hlbokého postave-

nia. Museli sme vedieť, ako si po-

radiť s hlbokým blokom. Celú dobu 
sme na tom makali. Uvedomovali 
sme si, že nás tieto situácie stret-
nú. Sú podobné ako vajce vajcu. 

Ale mali sme skvelý útok a hráči 
boli hladní po góloch. V kolektíve 
máme futbalistov, ktorí vedia pri-
hrať, taktiež sme výborne bránili a 
oporu sme mali aj v brankárovi. V 
kádri sú mladí chlapci, ale sú úžas-

ne pracovití. V neposlednom rade 
nám dalo dôveru vedenie, a to si 
najviac vážim. Pretože viem, že to 
nie je samozrejmosť. 

Fanúšikovia na tribúnach hovorili, 
že Podbrezová nikdy nehrala taký-
to dominantný futbal. Zo začiatku 
ale nebolo všetko ideálne. Zarezo-
novala najmä vaša kritika na ich 
adresu po jednom z neúspešných 
zápasov. Dnes je ale situácia úpl-
ne iná...

- Ospravedlňujem sa všetkým fa-

núšikom, ak som ich niekedy ura-

zil. Uvedomujem si, čo náš spôsob 
práce dokáže urobiť. Je ťažké nie-

komu niečo vysvetľovať, keď pre-

hráte doma so Skalicou alebo u no-

váčika v Humennom. Fanúšikovia 
ale musia byť trpezliví a vo futbale 
nejde všetko hneď. Vo všetkých 
pôsobiskách, kde som bol, tak sa 
to končilo podobne. Pokiaľ nezačal 
klub predávať hráčov, vždy sme šli 
nahor. Uvidíme, čo nám prinesú 
najbližšie dni a ako sa vyvinie situ-

ácia v Podbrezovej.

Aká je vaša budúcnosť v klube? 
Čoraz viac sa šušká o vašom od-
chode do Žiliny...

- Svoju budúcnosť mám vnútor-
ne vyriešenú už minimálne týždeň. 
Dnes je deň Podbrezovej a nie je to 
o mne. K situácii sa vyjadrím ne-

skôr.
* Dva dni po stretnutí s Bardejo-
vom klub informoval, že Roman 
Skuhravý zostáva trénerom FK 
Železiarne Podbrezová aj v ďalšej 
sezóne.

Naši priaznivci sa už 
tešia na Fortuna ligu

M. Gončár + foto
noviny@zelpo.sk

Fanúšikovia na tribúnach si po-
stup užívali plnými dúškami. My 
sme sa ich opýtali, ako videli aktu-
álnu sezónu a či si nájdu cestu aj 
na zápasy Fortuna ligy. 

Martin Citara: Zaslúžene sme vy-

hrali a už sa tešíme na prvú ligu, 
na ktorú budem určite chodiť. 
Podbrezová bola v tejto sezóne od 
súperov vo všetkom lepšia. Vysoká 
produktivita a nízky počet inkaso-

vaných gólov hovoria za všetko. 
Postup ideme patrične osláviť. 

Patrik Ridzoň: Čo som videl, tak 
sme predvádzali nadpriemerné 
výkony oproti ostatným tímom, 
ktoré u nás hrali. Tešíme sa z toho. 
Chlapci hrali celý čas pekný futbal, 
bolo sa na čo pozerať a aj skóre 
hovorí jasnou rečou. Ak bude čas 
a zdravie, určite budeme chodiť aj 
na Fortuna ligu. Teraz ideme oslá-

viť a dáme si jedno-dve pivká.

Erik Špilák: Táto sezóna sa zo za-

čiatku nevyvíjala príliš dobre. 
Prišiel nový tréner, nová metla a 
zaviedol iný systém, ktorý sa nám 
nepáčil. Časom to začalo byť lep-

šie a lepšie. Ku koncu sezóny boli 
výkony parádne a bola radosť cho-

diť na futbal. Zápasy Podbrezovej 
navštevujem už 40 rokov, ale tak 
dobre náš tím ešte nehral. Na hru 
sa dá pozerať, má hlavu aj pätu, 
jednoducho všetko. Dokým budem 
žiť, budem chodiť na futbal a aj v 
budúcej sezóne na Fortuna ligu.

Peter Zelenčík: Sezóna bola super. 
Prešli sme ju rýchlo ako nôž mas-

lom a chalani makali. Na futbal 
chodím 30 rokov, čiže určite bu-

dem chodiť aj na prvú ligu. Oslavy 
budú ťažké (smiech).

Marek Vaňo: Máme za sebou ús-

pešný ročník a pre Podbrezovú de-

monštratívny. Boli sme jednoznač-

ne najlepší. Na futbal chodím od 
šiestich rokov a budem aj naďalej, 
vrátane Fortuna ligy.

Patrik Ridzoň Marek VaňoPeter Zelenčík

Martin Citara Erik Špilák


