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Editoriál
Čo znamenajú štyri roky v živo-
te človeka? Je to veľa? Málo? 
Pre študentov stredných škôl 
predstavujú jednu kapitolu 
života. A práve táto etapa sa 
pre nich v uplynulých dňoch 
skončila. Zanechávajú mies-
to, ktoré im prirástlo k srdcu. 
Opúšťajú učiteľov, kolektív a 
idú v ústrety niečomu novému. 
Úspešnou maturitnou skúškou 
a prevzatím vysvedčení ob-
rátili ďalší list svojho života a 
putujú ďalej. Za povinnosťa-
mi, odvážnymi rozhodnutiami 
a novými poznatkami. Víta ich 
svet dospelých. Na stredoškol-
ský budú už len spomínať. Pri 
rozlúčke neraz vyhŕkne aj slza. 
Hoci si mladí sľubujú, že nikdy 
nezabudnú, kolobeh života to 
často zariadi inak. Ľudia od-
chádzajú, aby prišli noví. Zo-
stanú len najsilnejšie priateľ-
stvá, ktoré nezlomí ani čas. Aj 
maturanti z našej školy majú 
za sebou štyri roky štúdia. Boli 
zvláštne. Značnú časť nedrali 
školské lavice, ale vedomosti 
nasávali z pohodlia svojich do-
movov. Čas, ktorý mohli stráviť 
medzi rovesníkmi, im už nikto 
nevráti. To je už ale minulosť. 
Dnes hľadia dopredu uvedo-
mujúc si, že majú pred sebou 
ďalšiu cestu plnú dobrodruž-
stiev, ale i prekážok. Niektorí 
budú pokračovať v štúdiu na 
univerzite, iní dajú prednosť 
pracovnému nasadeniu. Nič to 
nemení na fakte, že ich čaká 
niečo nové, nepoznané. Naši 
maturanti v posledný májový 
piatok naposledy otvorili dve-
re svojej triedy, poslednýkrát 
počuli školský zvonček, a po 
prevzatí vysvedčení sa rozlúči-
li. Idú v ústrety životu. Plného 
radostí, starostí, ale i zážit-
kov. S hrdosťou, čo dosiahli. 
No môžu ďaleko viac... Držme 
im palce, nech vykročia tou 
správnou nohou.

Milan Gončár

Zo žeriavu v „šropovni“
odstránili kabínu

V hale bývalého skladu plechov 
(tzv. šropovňa), v areáli starého 
závodu, prebiehajú v súčasnos-
ti rozsiahle búracie práce.

čítajte na strane 2

Železiarne Podbrezová

Z obsahu čísla

Ocenenie najlepších 
odberateľov v Poľsku

Naša dcérska spoločnosť Slov-
rur, spolu s priamym predajom 
Železiarní Podbrezová, vyhod-
nocujú každoročne bonitu svo-
jich odberateľov.

čítajte na strane 2

čítajte na strane 3

Bezpečnostná 
služba zvýši kontrolu 

požitia alkoholu

Vykonávať prácu v našej spoloč-
nosti pod vplyvom alkoholu ale-
bo inej omamnej látky je prísne 
zakázané.
Železiarne Podbrezová

pokračovanie na strane 4

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení a pamätných listov v Dome kultúry ŽP sa uskutočnilo po troch rokoch. Maturanti teraz otvárajú novú kapitolu života.                                                  Foto: S. Spáč

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Ing. Iveta Dančová
špecialista systému manažérstva kvality

Dohľadový audit 
bol opäť úspešný

V dňoch 24. až 27. mája sa v našej 
spoločnosti uskutočnil dohľadový 
audit podľa noriem ISO 9001:2015 
a IATF 16949:2016. Bol vykonaný 
certifikačnou spoločnosťou SGS 
Slovakia spol. s.r.o.

Každý z nás si uvedomuje veľkú 
zmenu vo vzťahu dodávateľ – zá-
kazník, čo sa prejavuje aj v chápaní 
pojmu kvalita. Kým na začiatku bola 
vzťahovaná k produktu, dnes už 
hovoríme o kvalite procesov zastre-
šovanej a podporovanej normami 
a o spĺňaní požiadaviek zákazníka. 
Jej chápanie sa rozšírilo smerom 
ku všetkým činnostiam pri reali-
zácii produktu a služieb v podobe 
neustáleho zlepšovania vzájomne 
spätých činností a procesov. Neus-
tále zlepšovanie procesov vedie k 
zvyšovaniu ich výkonnosti. Preto, 
aby sme vedeli ako sa naše proce-
sy zlepšili, túto výkonnosť meriame 
a na základe merania reagujeme, 
čiže riadime. Tieto naše činnosti 
sú preverované každý rok v zmysle 
normy ISO 9001:2015 a normy IATF 
16949:2016. Zahŕňa požiadavky na 
systém manažmentu kvality v orga-
nizáciách zabezpečujúcich sériovú 

výrobu a výrobu príslušných náh-
radných dielov v automobilovom 
priemysle. 

Počas auditu boli systémovo 
preverované manažérske procesy, 
ktoré riadia a koordinujú činnosti 
v zmysle preverovaných noriem a 
následne všetky činnosti a procesy 
v prevádzkarni oceliareň, valcovňa 
bezšvíkových rúr, ťaháreň rúr, cen-
trálna údržba, odbor riadenia a za-
bezpečenia kvality, odbor predaja a 
marketingu, odbor zásobovania a 
odbor personalistiky a miezd.

Na záverečnom stretnutí audítor-
ská skupina potvrdila, že certifiká-
ty podľa noriem  ISO 9001:2015 a 
IATF 16949:2016 ostávajú naďalej 
vo vlastníctve ŽP a.s. Počas auditu 
bolo zistených niekoľko námetov na 
zlepšenie fungovania systému ma-
nažérstva kvality, ku ktorým budú 
prijaté úlohy na ich riešenie. Za veľ-
mi silnú stránku našej spoločnosti 
bola vyzdvihnutá práca s mládežou, 
ktorú, v rámci prijatia pozvania na 
slávnostné vyradenie maturantov, 
mali audítori možnosť vidieť.

V závere by som sa chcela poďa-
kovať vedeniu ŽP a.s. a všetkým za-
mestnancom preverovaných oblastí 
za profesionálny prístup a ochotu 
počas auditu.

Maturanti po prevzatí vysvedčení 
vstúpili do „rodiny železiarov“

V sále Domu kultúry Železiarní 
Podbrezová sa po pandemických 
rokoch opäť uskutočnilo slávnost-
né odovzdávanie maturitných vy-
svedčení úspešným absolventom 
našej školy. Maturanti Súkromnej 
strednej odbornej školy hutníckej 
Železiarne Podbrezová a Súkrom-
ného gymnázia Železiarne Pod-

brezová zvládli v školskom roku 
2021/2022 maturitné skúšky, a tak 
boli symbolicky prijatí do „rodiny 
železiarov.“ 

Prítomných hostí na začiatku sláv-
nosti privítal Vladimír Soták, predse-
da Predstavenstva a generálny riadi-
teľ akciovej spoločnosti Železiarne 
Podbrezová. „Kvôli pandémii sme sa 
nemohli v predošlých rokoch stre-
távať. Preto som rád, že sme sa tu 
zišli. Táto akcia je pre vás, maturan-

ti, pekným a príjemným vyvrchole-
ním štúdia. V mene predstavenstva 
vám všetkým blahoželám. Verím, že 
s mnohými z vás sa stretneme vo 
fabrike. Bol by som veľmi potešený, 
lebo potrebujeme mladých a šikov-
ných ľudí. Máte vzdelanie a absolvo-
vali ste dobrú školu. Vďaka rodičom 
ste sa rozhodli správne a ste pripra-
vení do života. Teším sa z dnešného 
dňa a prajem vám, aby sa vám vo 
všetkom darilo.“

Krok k samostatnosti
Absolventom sa prihovorila i Mi-

riam Pindiaková, riaditeľka školy. 
Poznamenala, že pre niektorých 
bola maturitná skúška náročným 
sústom, pre iných hračka. „Za štyri 
roky ste prešli všetkým, čím správny 
študent prejsť má. Nesmelosťou pr-
váka, drzosťou druháka, rozvážnos-
ťou tretiaka a lenivosťou štvrtáka. 

ŽP Group
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V dňoch 16. až 20. mája 2022 sa konali voľby člena Dozornej rady Železiarní Podbre-
zová a.s. voleného zamestnancami.

Do funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., so sídlom 
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31562141 bol zamestnancami zvolený Ing. 
Peter Kohút, ktorého volilo 1 317 zamestnancov (66,82 percenta platných hlasov). 
Dňom vzniku funkcie člena dozornej rady je 31. máj 2022.

Ústredná volebná komisia v zložení Mgr. Anna Práznovská, predseda, Ing. Mária 
Demiánová, člen a Monika Zimová, člen, 20. mája o 12. hodine uzatvorila voľby kon-
štatovaním, že sa ich zúčastnilo 2 019 voličov, z ktorých bolo platných hlasov 1 971 a 
neplatných hlasov 48. Najvyššia účasť voličov bola zaznamenaná vo volebnom celku č. 
12 – centrálna údržba (95,92 percenta) a najnižšia vo volebnom celku č. 6 – prevádz-
kareň doprava (42,38 percenta).

Celková účasť predstavuje 68,05 percenta voličov, pričom na platnosť volieb posta-
čuje nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.

Železiarne Podbrezová a.s. vyjadrujú poďakovanie všetkým členom prevádzkových volebných komisií a ostat-
ným zamestnancom podieľajúcim sa na príprave a realizácii volieb za ich úspešné zvládnutie.

Po voľbách do Dozornej rady 
Železiarní Podbrezová a.s.
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Na žeriave č. 120 bola odstránená kabína. Ovládaný bude zo zeme.  Foto: M. Gončár

Zo žeriavu v „šropovni“ odstránili kabínu, ďalší bude demontovaný
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

V hale bývalého skladu plechov 
(tzv. šropovňa), v areáli starého 
závodu, prebiehajú v súčasnosti 
rozsiahle búracie práce. naši za-
mestnanci, spolu s pracovníkmi 
externých firiem, halu kompletne 
vypratúvajú. Po dokončení všet-
kých naplánovaných úloh bude v 
jej priestoroch sklad.

Vzhľadom na súčasnú ekono-
micko-politickú situáciu doma i vo 
svete musia zamestnanci odboru 

zásobovania vyvíjať enormné úsi-
lie, aby získali pre našu spoločnosť 
čo najviac surovín, vstupov a náh-
radných dielov. Kvôli nedostatku 
skladových priestorov pre zabez-
pečenie uskladnenia zvýšeného 
počtu zásob padlo rozhodnutie, 
že „šropovňa,“ ktorú v súčasnosti 
spravuje prevádzkareň ťaháreň rúr, 
bude presunutá do majetku záso-
bovania.  

Keďže hala sa po zániku skladu 
plechov nevyužívala aktívne, kvôli 
bezpečnému skladovaniu je po-
trebné vykonať mnohé opravy a 

stavebné úpravy pre potreby odbo-
ru zásobovania. Do rekonštrukcie 
haly je zapojených viacero prevádz-
karní a odborov našej spoločnosti.

zvýšená bezpečnosť
Súčasťou „šropovne“ sú aj tri 

mostové žeriavy s číselným označe-
ním 15, 106 a 120. V mesiaci máj 
prešiel veľkou opravou posledný 
z nich. Celý proces bol ukončený 
úradnou skúškou. 

„Na oprave sa podieľali zamest-
nanci Tcú - elektroúdržby Železiar-
ní Podbrezová a.s. a externá firma 
BBF Elektro s.r.o. V prvej fáze došlo 
k odstráneniu kabíny a kompletnej 
elektrorekonštrukcii. Žeriav bude 
ovládaný diaľkovo zo zeme,“ po-
vedal Róbert Nikel, prevádzkovo-
technický zamestnanec zdvíhacích 
zariadení v prevádzkarni ťaháreň 
rúr. Využitý bude aj magnet a dra-
pák. Najväčšou zmenou je už spo-
mínané ovládanie mimo kabíny. 
Žeriavnik má okolo pása na opasku 
pripevnený joystickový ovládač, v 
ktorom si prepína zapnutie magne-
tu alebo drapáku a ovláda žeriav.

„Samotné ovládanie zo zeme je 
podobné ako z kabíny. Čiže žeriav-
nik musí vlastniť doklad o odbornej 
spôsobilosti a musí sa oboznámiť 

s návodom na obsluhu diaľkovo 
ovládaného žeriava. Rozdiel je len v 
tom, že z kabíny mal lepší výhľad na 
pracovný priestor pod žeriavom,“ 
vysvetlil Nikel.  

Ďalšou výhodou je zvýšená bez-
pečnosť v koľajovej doprave. „Keď 
sa šibovali vagóny, na podlahe sa 
nachádzalo vyvýšené miesto a lo-
komotívou dochádzalo k zachyte-
niu kabíny žeriavu. Bola potrebná 
obozretnosť. Po jej demontáži už 
nedôjde k žiadnej kolízii,“ pokračo-
val. 

V ďalšej fáze opravy bude usku-
točnená demontáž žeriavu č. 15, 
nakoľko jeho ďalšie využitie už nie 
je potrebné. V najbližšom období je 
v pláne i generálna oprava žeriavu 
č. 106. V tomto prípade sa ale čaká 
na náhradné diely. „Termín dodania 

známy nie je. Záleží, kedy budú ná-
hradné diely vyrobené. Môže ísť o 
horizont niekoľkých mesiacov, ale 
objednávku budeme určite urgo-
vať, čiže veríme, že dodávka bude 
realizovaná skôr,“ doplnil Nikel. 

Oprava podlahy
Okrem opravy žeriavov pracujú v 

šropovni aj ťažké stroje. Realizujú 
búracie práce na podlahe. „Pracov-
níci externej firmy odstránili betó-
novú vrstvu, v ktorej sa nachádzali 
železné konštrukcie. Následne sa 
podlaha zhutní a znovu vyrovná 
betónom,“ dodal Nikel. Po dokon-
čení všetkých prác prejde hala pod 
správu odboru zásobovania.

Oprava v „šropovni“ potrvá ešte 
niekoľko týždňov. O priebehu ďal-
ších prác vás budeme informovať.

V sídle firmy Margo odovzdal Andrzej Romerowicz, viceprezident spoločnosti Slovrur, 
ocenenie Arkadiuszovi Golojuchovi a Piotrovi wilkoszovi.  Foto: autor

Ocenenie najlepších odberateľov v Poľsku
Ing. Pavol Kühnel
odbor predaja a marketingu

naša dcérska spoločnosť Slovrur, 
spolu s priamym predajom Žele-
ziarní Podbrezová, vyhodnocujú 
každoročne bonitu svojich odbe-
rateľov. Počas návštevy našich 
zástupcov u zákazníkov v Poľsku 
im boli odovzdané ocenenia. Tie 
dostali aj za predošlé obdobia, 
nakoľko počas posledných pande-
mických rokov to nebolo možné.

V sídle firmy Margo v Stalowej 
woli odovzdal Andrzej Romero-
wicz, viceprezident spoločnosti 
Slovrur, ocenenie do rúk vedenia 
spoločnosti Arkadiuszovi Goloju-
chovi a Piotrovi wilkoszovi.

Spoločnosť Margo je dlhoroč-
ným stabilným klientom Železiarní 
Podbrezová. Má vybudovanú širo-
kú sieť odberateľov, najmä v južnej 
časti Poľska, nakoľko má sklady v 
Stalowej woli, v Krakowe a aj vo 
wroclawi. Zaoberá sa celým sor-
timentom našej výroby, rúrami aj 
tvarovkami. Je hlavným dodávate-
ľom oblúkov pre firmu Hörmann. 
Je to perspektívna spoločnosť so 
skúsenými obchodníkmi.

Spoločnosť TAwOL má sídlo v 
Checinách pri Kielcach. Je to ro-
dinná firma, v ktorej pracujú via-
ceré generácie. Spolupracuje so 
Železiarňami Podbrezová 28 rokov. 

Mládež postupne preberá aktivity 
po rodičoch, zakladateľoch, a je tu 
cítiť mladé ambiciózne myslenie. Z 
pôvodnej spoločnosti zameranej 
len na nákup oblúkov a ich predaj 
sa dnes môžeme pozerať na špič-
kovú strojársku firmu viac zamera-
nú na výrobu špeciálnych produk-
tov. Výroba je vybavená špičkovou 
NC a CNC technikou a certifikova-
nou skúšobňou. V portfóliu majú 
špeciálne výrobky v malých sé-
riách, pre petrochemický priemy-

sel, ale aj pre jadrové elektrárne. 
Vyrábajú aj tvarovky, ktoré my v ŽP 
nevyrábame, ale najmä v špeciál-
nych akostiach a malých sériách. 
Náš sortiment však naďalej zo-
stáva nosnou časťou obchodných 
činností firmy. Ocenenie aj v tomto 
prípade odovzdal Andrzej Romero-
wicz do rúk majiteľov – Marcelovi 
a Cziarkovi Bajkovcom.

Organizačné normy
Smernica S-019/2022
revízia 2, zmena 0

Riadenie projektov – organizácia čin-
ností projektového cyklu

Smernica S-407/2018
revízia 2, zmena III Daň z pridanej hodnoty

Smernica S-502/2022
revízia 3, zmena 0 Činnosť prevádzkarne centrálna údržba

Smernica S-465/2018
revízia 3, zmena II Výťahy – prevádzka, opravy a údržba

Smernica S-512/2019
revízia 3, zmena II Činnosť prevádzkarne energetika

Smernica S-411/2022
revízia 5, zmena 0

Konkurz, reštrukturalizácia a riešenie 
hroziaceho úpadku dlžníka

Smernica S-264/2020
revízia 3, zmena III

Príprava a vzdelávanie zamestnancov 
ŽP a.s.

Smernica S-425/2019
revízia 4, zmena III Hodnotenie dodávateľov

Smernica S-514/2022
revízia 2, zmena 0 Elektrická požiarna signalizácia

Smernica S-487/2022
revízia 5, zmena 0 

Účtovanie dlhodobého nehmotného a 
dlhodobého hmotného majetku

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 máji boli zverejnené:

Žeriavy č. 15 a 106. Jeden z nich prejde opravou, druhý demontujú. Foto: M. Gončár

Víťaz volieb
Ing. Peter Kohút
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Súťaž medzi zmenami v odbore riadenia a zabezpečenia kvality

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

   O zákaze konzumácie alkoholu pred 
nástupom na konkrétnu zmenu sa zamestnanec 

oboznamuje už pri podpise pracovnej zmluvy. 
Niektorí však tento fakt ignorujú. Je priam 

zarážajúce, že sa objavili prípady nielen 
zamestnancov nastupujúcich do práce pod 
vplyvom alkoholu, ale aj snaha jednotlivcov 
„prepašovať“ alkohol priamo na pracovisko.

Kontroly batohov na vrátniciach môžu byť ešte intenzívnejšie.  Foto: I. Kardhordová

Rozdiely v hodnotení boli minimálne, o víťazoch rozhodli detaily

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 a zabez-
pečenia kvality.

Kritériá súťaže sú zamerané na 
kvalitu, výsledky hospodárenia, 
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri 

práci, reklamácie a sú vyhodnoco-
vané a zverejňované na vývesných 
tabuliach prevádzkar-
ní. Vlani sme kvôli vy-
nechanému ročníku o 
súťaži zmien v našich 
novinách nepísali, 
teraz vám opäť pred-
stavujeme víťazné 
kolektívy jednotlivých 
prevádzkarní.

O priebehu súťaže 
v odbore riadenia a 
zabezpečenia kvality 
nás informovala Má-
ria Dekrétová, referentka rekla-
mačného oddelenia:

Ako pokračovala súťaž medzi 
zmenami v minulom roku?

- Súťaž aj v roku 
2021 prebiehala me-
dzi oddeleniami che-
mického laboratória, 
mechanickej skúšob-
ne a oddelením de-
fektoskopie podľa sta-
novených pravidiel a 
ich pracovnej náplne.

Sú kritériá súťaže 
rovnaké ako v pred-
chádzajúcich rokoch 
alebo medzitým pri-

budli nové hodnotiace prvky?
- Keďže sme obslužný a kon-

trolný odbor, zamestnanci pracu-
jú podľa aktuálnych požiadaviek 
jednotlivých prevádzkarní. Krité-
riá ostávajú nezmenené, vedúci 
oddelení  pravidelne vyhodnocu-
jú dodržiavanie technologických 
postupov, pracovnej disciplíny, 
bezpečnosti práce, počet opráv-
nených sťažností, respektíve rekla-
mácií, efektivitu a kvalitu požado-
vaných úloh.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh 
súťaže?

- Minulý rok bol náročný na 
hodnotenie víťazných zmien z dô-
vodu pandémie koronavírusu, čo 
malo za následok nedostatok za-
mestnancov v práci. Preto ochota 
zastúpiť a nahradiť kolegov bola 

Bezpečnostná služba zvýši kontrolu 
požitia a prinášania alkoholu na pracovisko

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Vykonávať prácu v našej spoloč-
nosti pod vplyvom alkoholu alebo 
inej omamnej látky je prísne za-
kázané. rovnako tak požívať tie-
to látky na pracovisku alebo ich 
prenášať v príručných taškách či 
batohoch na miesto výkonu čin-
nosti. O tejto povinnosti hovoria 
zákonník práce, zákon o bezpeč-
nosti a ochrane zdravia pri práci 
a interné predpisy Železiarní Pod-
brezová. 

Zamestnanci ŽP Bezpečnostné 
služby s.r.o. realizujú pravidelné 
kontroly na vrátniciach a aj v jed-
notlivých prevádzkarňach. Pracov-
níkov železiarní, ktorí sa pred jed-
notlivými zmenami „posilnili“, po 
období pandémie pribudlo. V ak-
ciovej spoločnosti Železiarne Pod-
brezová platí nulová tolerancia na 
prítomnosť alkoholu v krvi. Je teda 
jedno, či zamestnanec „nafúka“ 
minimálne hodnoty alebo prístroj 
ukáže vyššie číslo. Ide o porušenie 
pracovnej disciplíny, za ktoré hrozí 
vinníkovi trest. 

O možných nešťastných udalos-
tiach v súvislosti s alkoholom sme 
písali už minulý rok. Riaditeľ ŽP 
Bezpečnostné služby s.r.o., Peter 
Suja, preto znovu pripomenul rizi-
ká: „Zamestnanec pod vplyvom al-
koholu je menej opatrný a výrazne 
sa zvyšuje riziko pracovného úra-
zu. Ublížiť tak môže nielen sebe, 
ale aj niekomu inému. Rovnako 
hrozia vysoké materiálne škody.“

Snažil sa prepašovať alkohol
O zákaze konzumácie alkoholu 

pred nástupom na konkrétnu zme-
nu sa zamestnanec oboznamuje 
už pri podpise pracovnej zmluvy. 
Niektorí však tento fakt ignorujú. 
Je priam zarážajúce, že sa objavili 

prípady nielen zamestnancov na-
stupujúcich do práce pod vplyvom 
alkoholu, ale aj snaha jednotlivcov 
„prepašovať“ alkohol priamo na 
pracovisko. 

„Takýto prípad sme zaznamenali 
pred niekoľkými týždňami. Išlo o 
zamestnanca externej firmy, kto-
rá realizovala práce v našej spo-
ločnosti. Dotyčná osoba mala pri 
sebe skrytú fľašu s alkoholom, 
ktorú sa snažila dostať na miesto 
výkonu práce,“ pokračoval riaditeľ. 
Po odhalení pracovníkmi bezpeč-
nostnej služby jej nebol umožnený 
vstup do areálu a o porušení pra-
covnej disciplíny bola oboznáme-
ná aj firma, ktorá ho na práce do 
ŽP a.s. vyslala. 

V rámci snahy odhaliť a zame-
dziť prístupu osôb, ktoré sa snažia 
dostať alkohol na pracovisko, majú 
zamestnanci bezpečnostnej služby 

alebo iní poverení pracovníci prá-
vo nahliadnuť do batohov zamest-
nancov nielen pri výstupe, ale aj 
pri vstupe do areálu Železiarní 
Podbrezová. O možnosti kontroly 
hovorí tiež Zákon č. 473/2005 Z.z.: 
„Osoby poverené výkonom fyzic-
kej ochrany podľa tohto zákona sú 
oprávnené, za podmienok podľa 
osobitného predpisu (myslí sa tým 
zákon o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci) presvedčiť sa, či 
osoba, ktorá vstupuje do chráne-
ného objektu alebo na chránené 
miesto alebo z neho vystupuje nie 
je pod vplyvom alkoholu, omam-
ných látok alebo psychotropných 
látok.“

Kontrola príručných tašiek či 
batohov je u nás dlhodobo zau-
žívaná. „Túto činnosť vykonáva-
me štandardne a budeme v nej 
pokračovať vo zvýšenej miere na 

všetkých kontrolných stanoviš-
tiach. Pozitívom je, že drvivá väč-
šina zamestnancov pozná svoje 
povinnosti. Ak nás však situácia 
donúti a zamestnancov pod 
vplyvom alkoholu bude pribú-
dať, kontrolovať tašky budeme 
musieť takmer všetkým. Určite 
nechceme, aby situácia došla až 
do takéhoto stavu. Ale isté opat-
renia prijímať budeme,“ avizuje 
P. Suja a pokračuje: „Zamest-
nanci by si mali uvedomiť, že za 
určitých okolností sa pri výko-
ne práce pod vplyvom alkoholu 
môžu dopustiť aj trestného činu, 
za ktorý im hrozí trestnoprávny 
postih. To znamená, že sa pos-
tavia pred súd a budú odsúdení 
za úmyselný trestný čin. Pri pozi-
tívnej skúške nad jedno promile 
môže ísť, rovnako ako pri vedení 
motorového vozidla, o trestný 
čin ohrozenia pod vplyvom návy-
kovej látky podľa § 289 Trestné-
ho zákona.“

Opakovaná dychová skúška
Podľa riaditeľa bezpečnostnej 

služby vinníci často hľadajú vý-
hovorky, aby dokázali z problému 
„vykľučkovať.“ Najčastejšie spomí-
najú rôzne druhy liekov, kvapky od 
kašľa, ale aj cukríky či iné potra-
viny. Dychová skúška v našej spo-

ločnosti má ale niekoľko fáz. Ak 
bezkontaktný prístroj na vrátnici 
ukáže prítomnosť alkoholu, osoba 
sa v zmysle interných predpisov 
presúva do budovy podnikového 
dispečingu.

„Na dispečingu vykonáme dve 
nezávislé dychové skúšky na 
dvoch certifikovaných prístrojoch 
tak, aby bol výsledok právne uzna-
teľný,“ oboznámil riaditeľ. 

A aký postih hrozí zamestnanco-
vi po pozitívnom výsledku? „Podľa 
smernice S-356 rozhoduje o posti-
hu riaditeľská rada na základe sta-
noviska priameho nadriadeného. 
Nasleduje konanie, ktoré môže 
vyústiť do okamžitého skončenia 
pracovného pomeru,“ dodal P. 
Suja.

Preto odporúčame všetkým za-
mestnancom, aby dbali na skutoč-
nosť, že alkohol nie je len hrozbou 
pre jednotlivca, ale taktiež pre 
kolegov i celú spoločnosť. Nezod-
povedné konanie môže mať ďale-
ko rozsiahlejšie následky, ktoré si 
mnohí ani neuvedomujú. Touto 
cestou vyzývame pracovníkov, aby 
dbali na dodržiavanie pravidiel 
a interných predpisov Železiarní 
Podbrezová a.s. Len tak sa vyhne-
me nepríjemným situáciám, ktoré 
môžu vyústiť do rôznych nepredví-
dateľných udalostí.

V oddelení chemického laboratória zvíťazila zmena „B“. Foto: T. Kubej

vítaným prvkom zohľadneným v 
súťaži. Pravidelne bol kontrolova-
ný poriadok na pracovisku, odbor-
nosť a včasnosť vykonanej práce 
podľa požadovaných predpisov a 
počet uplatnených nápravných a 
preventívnych opatrení.

Predstavte nám víťazné kolektívy 
za rok 2021.

- V oddelení chemického labora-
tória zvíťazila zmena „B“, v odde-

lení defektoskopie zmena „C“ a v 
mechanickej skúšobni zmena „A“.

Čo posunulo víťazov do popredia 
pred ostatné súťažné kolektívy?

- Rozdiely v hodnotení boli mi-
nimálne, čo znamená, že zamest-
nanci sa snažili realizovať zadané 
úlohy vo všetkých zmenách pri-
bližne rovnako, za čo sa im chcem 
všetkým aj s vedúcimi oddelení 
poďakovať.Víťazná zmena „A“ v mechanickej skúšobni.  Foto: T. Kubej



PODBREZOVAN
DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

www.PODBrezOVAn.SKstrana    |  číslo  11/20224

Zľava: Ján Villim, Martin Domovec a Miriam Pindiaková vítajú úspešných maturantov v "rodine železiarov."                               Foto: S. Spáč

Maturitnou skúškou ste urobili 
dôležitý krok na ceste k samostat-
nosti a zodpovednosti. O chvíľu 
vykročíte do života plní odhodlania 
a nádejí, ale určite aj s trochou ne-
istoty, či vaša cesta bude správna. 
Odteraz už bude rozhodovať len 
vaša šikovnosť, um a niekedy i od-
vaha.“ 

Riaditeľka z celkového počtu 86 
vyzdvihla siedmich študentov, ktorí 
pristúpili v máji k zelenému stolu a 
na maturitnom vysvedčení mali čis-
té jednotky. Zablahoželala ale všet-
kým, ktorí urobili maximum pre čo 
najlepšie výsledky. 

Následne si už maturanti pre-
vzali vysvedčenia 
a zapísali sa do 
Pamätnej kni-
hy. V záverečnej 
reči poďakovali 
všetkým, ktorí im 
pomohli úspešne 
zvládnuť roky na 
strednej škole, 
neraz popretká-
vané prekážkami 
či skúškami. Oce-
nili trpezlivosť 
pedagógov i ro-
dičov a vyzdvihli 
tiež zriaďovateľa. 

„Stojíme tu ako úspešní matu-
ranti. Je pravdou, že trpezlivosť s 
nami bola niekedy skutočne trpko 
skúšaná, no priniesla sladké ovocie. 
Ďakujeme vám, učitelia, za kúsok z 
vás. Aj vám, rodičia, za zvládnutie 
vašej úlohy. Obrovská vďaka patrí 
i zriaďovateľovi školy Železiarňam 
Podbrezová a.s. Škola nám dala 
všetko, čo si len študent môže 
priať. Prijemný, kvalitný a moder-
ný priestor na vzdelávanie, prax, 
brigády, vreckové a rôzne ďalšie vý-
hody, ktoré v iných školách nie sú 
samozrejmosťou. Stále sa pýtame. 
Je naozaj koniec? Áno, je. Nikdy na 
túto školu nezabudneme a ešte raz 
ďakujeme,“ povedal za všetkých v 
príhovore Timotej Husenica, ab-

solvent odboru mechanik strojov 
a zariadení, ktorého doplnila gym-
nazistka Ema Kapustová: „Uvedo-
mujeme si, že už dávno nie sme 
malé detičky. Sme ľudia na prahu 
dospelosti, s obrovskými možnos-
ťami pred sebou. Každý z nás má 
svoje sny, ambície, ktoré by si rád 
splnil. Pevne verím, že sa to každé-
mu podarí.“

Ocenenie najlepších
Po slávnostnom prevzatí vysved-

čení boli za mimoriadne študijné 
výsledky odmenení dvaja najlepší 
žiaci z oboch organizačných zložiek - 
Adam Račák zo Súkromnej strednej 
odbornej školy hutníckej Železiar-
ne Podbrezová a Ema Kapustová 

zo Súkromného 
gymnázia Žele-
ziarne Podbre-
zová. Oboch po-
tešili šperky od 
spoločnosti ALO 
diamonds, kto-
ré im odovzdal 
Marian Kurčík, 
p o d p r e d s e d a 
Predstavenstva 
a ekonomický 
riaditeľ akciovej 
spoločnosti Že-
leziarne Podbre-
zová.  

Najlepší žiaci priznali, že im škola 
bude chýbať. „Pocity mám zmie-
šané. Štyri roky ubehli ako voda 
a s niektorými spolužiakmi sa už 
možno nikdy neuvidím. Škola nám 
dala množstvo vedomostí, ale naj-
mä praktických zručností. Hneď po 
skončení štúdia idem pracovať do 
prevádzkarne doprava v Železiar-
ňach Podbrezová,“ povedal Adam 
Račák.

Ema Kapustová nie je len výbor-
nou študentkou, ale i nádejnou 
biatlonistkou. Aj ona bude na školu 
spomínať len v dobrom. Teraz sa už 
pripravuje na ďalšiu etapu života – 
štúdium na univerzite a prípravu 
na splnenie veľkého sna. „Štúdium 
ubehlo veľmi rýchlo. Nedávno sme 

Maturanti po prevzatí vysvedčení vstúpili do „rodiny železiarov“
dokončenie zo strany 1

Podiel zelených plôch prepája fabriku s prírodou
redakcia
noviny@zelpo.sk

Pre Železiarne Podbrezová a.s. je 
charakteristické, že sa v areáli sta-
rého i nového závodu nachádzajú 
veľké plochy zelene, čo niekedy 
návštevníkov zmätie a zamýšľajú 
sa, či prišli skutočne do hutníckej 
fabriky. zelené plochy pútajú po-
zornosť najmä preto, že sú pravi-
delne udržiavané a upravované. 
O ich údržbu sa každoročne stará 
spoločnosť 2PK, s.r.o. 

Ako nám povedal konateľ firmy 
Peter Klein, od apríla začínajú s 
prípravou, vyhrabávajú priestory, 
orezávajú kroviny, upravujú stro-
my a v prípade potreby ošetria 

budúci trávnik hnojivom. Koncom 
apríla už začínajú s kosením. Areál 
je veľký a na kosenie jednotlivých 
úsekov majú vypracovaný desiat-
kami rokov osvedčený harmono-
gram. V prvej polovici mája prip-
ravujú pôdu na výsadbu kvetov a 
po 20. máji pravidelne sadia veľký 
kvetinový záhon, na ktorom sa na-
chádza tisícka kvetov, pri hlavnom 
vstupe do nového závodu. V areáli 
starého závodu lemujú od mája do 
neskorej jesene črepníky s pestrý-
mi kvetmi budovu Hutníckeho mú-
zea. 

Okrem areálu dvoch častí závo-
du spoločnosť zabezpečuje údrž-
bu zelene aj v okolí dcérskej spo-
ločnosti ŽP Informatika, parku na 

Kolkárni, okolia kúpaliska, okolia 
futbalového štadióna, areálu byto-
vých domov ŽP a súkromných škôl. 
Spoločnosť 2PK sa stará aj o údrž-
bu trávnatých a krovinatých plôch 
na hrade Ľupča.

O tom, že robia dobrú prácu, 
svedčí pohľad na vykosené a upra-
vené prostredie v našej fabrike 
všade tam, kde sa nachádza zeleň. 
A na našu otázku, s akými problé-
mami sa stretávajú, nás konateľ 
firmy požiadal, aby sme tlmočili 
prosbu. Ak zamestnanci vidia pri-
stavený kontajner, ktorý slúži na 
odvoz trávy, aby doň nehádzali 
plasty, kartóny či iné predmety. 
Problém totiž nastáva pri vysýpaní 
na skládke odpadu.Bohatá kvetinová výzdoba pred vstupom do areálu nového závodu. Foto: T. Kubej

boli prváci a zrazu sme maturanti. 
Som rada za tieto štyri roky, kto-
ré mi dali veľa. Som zvedavá, čo 
ma ďalej v živote čaká. Budem sa 
sústrediť na vysokú školu a šport. 
Chcela by som ísť študovať cestov-
ný ruch. Mojím najväčším snom je 
však víťazstvo na olympiáde. Bu-
dem sa snažiť urobiť pre to čo naj-
viac,“ povedala.  

Odmenená bola i najlepšia trieda 
na základe štatútu motivácie k bez-
pečnosti a ochrane majetku školy. Z 
rúk Jána Banasa, predsedu Dozor-
nej rady ŽP a.s., prevzala 500-euro-
vý šek Marta Orolínová, triedna 
učiteľka víťaznej IV. A triedy. Finan-
čnú odmenu venoval generálny ria-
diteľ akciovej spoločnosti Železiar-
ne Podbrezová. 

Odmenili i pedagógov
Počas slávnosti boli odmenení i 

najlepší pedagógovia. V školskom 
roku 2021/2022 to boli Mária Kan-
dráčová, Martina Stieranková a Vik-
tor Kán. 

V živote našich študentov zohrá-
vajú neodmysliteľnú úlohu nielen 
učitelia a rodičia, ale aj inštruktori 
odbornej praxe. Majú zásluhu na 
tom, aby sa absolventi v rodine 
železiarov a budúcich kolegov cítili 
čo najlepšie. Preto sa aj oni dočkali 
ocenení. Najlepšími inštruktormi 
odborného výcviku v aktuálnom 
školskom roku sa stali Maroš Gre-
gor, Milan Majerík, Vladimír Vesel, 
Jozef Marcinko a Marian Srnka, 
ktorých ocenil Miloš Dekrét, člen 
Predstavenstva a výrobný riaditeľ 
ŽP a.s.

Odmenenou bola i Ľubica Vrán-
ska, riaditeľka Základnej školy 
Čierny Balog. Naša škola totiž spo-
lupracuje s viacerými základnými 

školami v okolí pri propagácii svo-
jich organizačných zložiek a spolu 
tak pomáhajú v rozhodovacom 
procese pri výbere strednej školy 
ôsmakom a deviatakom. Za celko-
vý prínos jej poďakoval Ján Villim, 
personálny riaditeľ našej spoloč-
nosti. 

Poďakovanie bývalej riaditeľke
Dôležitou súčasťou v kultúrno-

spoločenských, personálnych aj 
školských oblastiach bola dlhé roky 
Mária Niklová, členka Predstaven-
stva ŽP a donedávna personálna 
riaditeľka našej spoločnosti. Počas 
slávnostného odovzdávania matu-
ritných vysvedčení jej osobne na 
pódiu poďakovali zástupcovia ve-
denia železiarní, riaditeľka Súkrom-
nej spojenej školy ŽP a ďalší hostia. 

„Ďakujem za veľmi príjemné po-
hladenie duše. Priznám sa, nečakala 
som to. O to krajšie pocity zažívam. 
Prvýkrát som si odovzdávanie vy-

svedčení vychutnala z hľadiska a som 
dojatá. Dovoľte mi využiť túto príleži-
tosť a poďakovať za skvelú možnosť 
tráviť čas medzi fantastickými ľuďmi, 
či už na pôde železiarní alebo školy. 
Úprimne hovorím, boli to príjemné 
chvíle, hoci niekedy ťažšie, no veľa-
krát nádherné. Keď človek končí ne-
jakú etapu života, zostávajú mu iba 
príjemné spomienky a tých bolo ďa-
leko viac,“ prihovorila sa prítomným 
M. Niklová. Následne zaželala všet-
kým veľa úspechov a šťastných dní.

Aj naša redakcia ďakuje pani Nik-
lovej za dlhoročnú pomoc a pod-
poru pri vydávaní dvojtýždenníka 
Podbrezovan.

Po odovzdaní vysvedčení, ocene-
ní a poďakovaní si hostia už naplno 
vychutnali rómske piesne v podaní 
žiakov našej školy. Tónmi ich pote-
šila Dychová hudba ŽP, ktorej člen-
mi sú aj bývalí či súčasní študenti. 
Dobrú náladu dotvorila ľudová 
hudba Čerešienka.

Ocenení učitelia s riaditeľkou školy M. Pindiakovou (vľavo) a ekonomickým riaditeľom ŽP 
M. Kurčíkom (vpravo). Foto: S. Spáč V závere vystúpila ľudová hudba Čerešienka, ktorej členmi sú aj naši žiaci.      Foto: S. Spáč

            O chvíľu vy-
kročíte do života plní 
odhodlania a nádejí, 

ale určite aj s trochou 
neistoty, či vaša cesta 
bude správna. Odteraz 

už bude rozhodovať 
len vaša šikovnosť, um 

a niekedy i odvaha
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Daniel Móc
tréner mládeže Kolkárskeho oddielu ŠK ŽP

Vladimíra Vávrová na stupni víťazov
Daniela Mócová s reprezentačným kole-
gom Šimonom Magalom.   Foto: D. Móc

Len deväť mesiacov po tom, čo 
Daniela Mócová získala tri zlaté 
a jednu striebornú medailu vo 
Svetovom pohári kategórie U14 
v Slovinsku, sa jej podobný kúsok 
podaril aj teraz v estónsku na Sve-
tovom pohári v kategórii U18. V 
troch štartoch získala kompletnú 
medailovú zbierku. zlato v kom-
binácii, striebro v párovej súťaži 
spolu so Šimonom Magalom a 
bronz vo finále jednotlivkýň. 

Podbrezovské kolkárky boli 
úspešné na medzinárodnej scéne

M. Gončár
Foto: t. Kubej

Kúpele Brusno

Naši zamestnanci si rekondičný pobyt v Brusne užívajú

zamestnanci Železiarní Podbre-
zová a.s. a dcérskych spoločností, 
ktorí vykonávajú povolania spĺňa-
júce zákonom stanovené kritériá 
sťažených pracovných podmie-
nok, absolvujú každoročne re-
kondičné pobyty. Ide o kompen-
záciu nepriaznivých pracovných 
podmienok a prevenciu možného 
vzniku poškodenia zdravia. V roku 
2022 zabezpečuje pobyty spoloč-
nosť KB SPA s.r.o. Brusno. 

Týždňové turnusy boli vopred 
naplánované na termíny marec 
až jún, a po lete na september až 
november. Naši zamestnanci majú 
vždy po príchode do Liečebného 

domu Poľana v Brusne zabezpe-
čenú vstupnú lekársku prehliadku, 
programovo riadený zdravotný re-
žim, ubytovanie, stravovanie a tak-
tiež voľnočasové aktivity.

My sme našich kolegov v Brusne 
navštívili. Všetci si pobyt v zariade-
ní pochvaľovali a vyzdvihli najmä 
výbornú stravu, profesionalitu per-
sonálu, čisté prostredie či zdraviu 
prospešné procedúry. 

Jozef Pôbiš, ťaháreň rúr 
- V Železiarňach Podbrezová pra-

cujem šiesty rok a na rekondičnom 
pobyte som prvýkrát. V Brusne sa 
mi veľmi páči. Procedúry sú pa-
rádne a výnimočné, čo pomôže 
tým partiám tela, ktoré sú v práci 
opotrebované. Celkový dojem je 
veľmi dobrý, výborne nám varia, 
je tu príjemné a čisté prostredie a 
do toho milý personál. Tieto chvíle 
vnímam pozitívne. 

Marian Mihelík, ťaháreň rúr 
- V podniku pracujem pätnásť 

rokov. Na rekondičnom pobyte v 
Brusne som prvýkrát. Je tu veľmi 
dobre a všetko hodnotím pozitív-
ne. Procedúry sú super, rovnako 
tak strava či ubytovanie. Takýto 
pobyt je určite prínosom pre naše 
zdravie. 

Michal Štuber, ťaháreň rúr 
- Na rekondičnom pobyte som 

prvýkrát, pričom v Železiarňach 
Podbrezová pracujem viac ako 12 
rokov. Pobyt v Brusne si pochvaľu-
jem a som spokojný. Strava je veľ-
mi dobrá, rovnako tak procedúry. 
Pozitívne je, že si oddýchneme a 
urobíme niečo pre svoje zdravie. 
Liečba účinkuje predovšetkým na 
pohybové častí tela, ktoré sú prob-
lémové.

Marek Malega, oceliareň 
- Vo fabrike pracujem päť rokov 

a na takomto pobyte som prvýkrát. 
V kúpeľoch Brusno je veľmi príjem-
ne. Páči sa mi všetko, oceňujem aj 
procedúry, ktoré sú prospešné pre 
naše zdravie a celkovú regenerá-
ciu. Ubytovanie je čisté a aj pro-
stredie je pekné. Človek si oddých-
ne od práce. 

Stanislav Hronec, centrálna údrž-
ba 

- V železiarňach pracujem už 38 
rokov. Na rekondičnom pobyte sa 
mi páči všetko, vrátane procedúr. 
Každodenná strava je taktiež vý-
borná. Už som bol na podobnom 
pobyte v Dudinciach, ale bolo to 
pred trinástimi rokmi a možno aj 
viac. Podobný oddych a relax vplý-

Jozef Pôbiš Vojtech PuškaStanislav HronecMarek MalegaMichal ŠtuberMarian Mihelík

va mimoriadne pozitívne na naše 
telo a celkové zdravie. 

Vojtech Puška, valcovňa bezšvíko-
vých rúr 

- V Železiarňach Podbrezová 
pracujem 42 rokov a pobytov sa 

zúčastňujem pravidelne. V Brusne 
sa mi veľmi páči. Všetko je fajn, 
procedúry a aj strava. Som rád, 
že vďaka nášmu zamestnávateľovi 
máme takúto možnosť. Určite je to 
prínos pre naše zdravie, ktoré mi 
zatiaľ slúži a cítim sa dobre.

Je naozaj pozoruhodné, že táto 
stále len 15-ročná podbrezovská 
hráčka za neuveriteľne krátky čas 
a bez problémov zvládla prechod 
z malej gule na veľkú. 
Počas sezóny sa sta-
la pevnou súčasťou 
ženského družstva, 
ktoré aj vďaka jej vý-
konom získalo titul 
v extralige. Rovnako 
tak sa výraznou mie-
rou podpísala pod 
titul družstva železia-
rov v najvyššej doras-
teneckej súťaži. Jej skvelá hra a vý-
kony v Estónsku boli čerešničkou 
na torte vydarenej sezóny.

Úspech sme zaznamenali aj na 
juniorských majstrovstvách sveta 

kategórie U23 v estónskej Elve. 
V posledný deň šampionátu sa v 
slovenskom drese vo finále jed-
notlivkýň predstavila naša najväč-

šia nádej Vladimíra 
Vávrová. Podbrezov-
ská kolkárka potvrdila 
svoje kvality aj vo veľ-
mi silnej konkurencii 
a skvelým výkonom 
(620) obsadila výbor-
né piate miesto, keď 
ju len pár kolov delilo 
od medailových pozí-
cii. Avšak v kombinácii 

sa to predsa len podarilo. Skvelý 
výkon (632) z tímovej súťaže spo-
lu s výsledkom z finálového štartu 
v súčte vyniesol našu hráčku na 
bronzovú priečku.

Tárajko s Popletajkou prídu do Podbrezovej 12. júna.  Foto: tarajkoapopletajka.sk

    Je naozaj po-
zoruhodné, že táto 
stále len 15-ročná 

podbrezovská hráčka 
za neuveriteľne krátky 

čas a bez problémov 
zvládla prechod z 

malej gule na veľkú. 
Počas sezóny sa stala 

pevnou súčasťou 
ženského družstva, 

ktoré aj vďaka jej 
výkonom získalo titul 
v extralige. Rovnako 

tak sa výraznou 
mierou podpísala 
pod titul družstva 

železiarov v najvyššej 
dorasteneckej súťaži.

Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová pripravila pre deti našich 
zamestnancov oslavy Medzinárodného dňa detí. Uskutočnia sa na ih-
risku v Podbrezovej, časť Skalica, 12. júna (v nedeľu) od 10. hodiny. 
Pripravený je bohatý program, naše ratolesti poteší Tárajko s Pople-
tajkou, dvaja nerozluční kamaráti z krajiny rozprávkovo, ale i skákací 
hrad či lezecká stena. Súčasťou podujatia bude maľovanie na tvár a aj 
diskotéka. Ukážky činností zasa predvedú hasiči. Tešiť sa môžete na 
hry, zábavu a množstvo kamarátov. 

Žiadame všetkých návštevníkov, ktorí prídu vlastnou dopravou, aby 
parkovali v priestoroch autobusovej stanice v Podbrezovej. Dopravu 
budú koordinovať pracovníci ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. V areáli šta-
dióna budú parkovať iba hasičské autá a vjazd bude povolený len tým 
vozidlám, ktoré zabezpečujú program a obsluhu. 

V areáli bude umiestnený bufet s ponukou jedla a nápojov. Každé die-
ťa dostane balíček výmenou za pridelený lístok (1 lístok = 1 balíček). 
Každý rodič si za svoje dieťa nesie zodpovednosť, preto žiadame o dodr-
žiavanie pokynov a usmernení organizátorov. Predpokladané ukončenie 
je o 14. hodine.

Pokyny pred oslavou
MDD na Skalici
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Jedálny lístok
6. – 12. 6. 2022

Pondelok
Polievky: mexická, krupicová so ze-
leninou, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, cesto-
vina, 
● Špenátové listy s hlivami, opeka-
né zemiaky, 
● Bravčový rezeň prírodný, zelero-
vá remuláda, 
● Ryžový nákyp s ovocím.

Utorok
Polievky: slovenská hubová, bul-
harská, pečivo.
● Morčacie prsia s paprikou a bro-
kolicou, ryža, šalát, 
● Plnená hlávková kapusta, kned-
ľa, 
● Údené mäso, hrachová kaša, 
uhorka, chlieb, 
● Syrové tajomstvo, pečivo,
● Ovocný balíček. 

Streda
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
brokolicová dánska, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, ze-
miakový šalát cibuľový, 
● Hovädzia roštenka portugalská, 
tarhoňa, uhorka, 
● Kurča dusené so slivkami, ryža, 
● Palacinky s džemom a čokolá-
dou, 
● Bageta Apetito.

Štvrtok
Polievky: zeleninová, prešporská, 
pečivo. 
● Hovädzie dusené, kôprová omáč-
ka, knedľa, 
● Kuracie prsia prírodné, ryža, 
kompót, 
● Ryba na vidiecky spôsob, opeka-
né zemiaky, šalát, 
● Bretónsky šalát, pečivo. 

Piatok
Polievky: hrachová so salámou, 
francúzska, pečivo. 
● Bravčový perkelt, cestovina, 
● Hydinové ražniči, zemiaková 
kaša, šalát, 
● Zapekaný baklažán s hovädzím 
mäsom a zeleninou, 
● Šišky s nutelou, kakao,
● Bageta moravská. 

Sobota 
Polievka: sedliacka, pečivo. 
● Kuracie stehno pivárske, kapus-
ta, knedľa, 
● Bravčový rezeň s pečeňou, slo-
venská ryža, uhorka. 

nedeľa
Polievka: rascová s vajcom, pečivo. 
● Bravčové stehno na smotane, 
cestovina, 
● Hovädzie filé kopaničiarske,  
ryža, cvikla.

Jedálny lístok
13. – 19. 6. 2022

Pondelok
Polievky: kelová so zemiakmi, úde-
ninová, pečivo. 
● Kuracie prsia na hrášku so šampi-
ňónmi, ryža, cvikla, 
● Bravčový guláš, knedľa, 
● Klužská kapusta, 
● Pikantný syrový šalát, pečivo. 

Utorok
Polievky: terchovská, mrkvová s 
pórom, pečivo. 
● Vyprážaný kurací rezeň ovčiar-
sky, zemiaková kaša, šalát, 
● Jelenie ragú s brusnicami, cesto-
vina, 
● Rizoto natural so zeleninou, 
● Pizza diabolská, 
● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: slepačia, hlivová so zele-
ninou, pečivo. 
● Bravčová pečená krkovička, ka-
pusta, knedľa, 
● Morčacie prsia plnené špenátom 
a syrom, ryža, šalát, 
● Furmanské halušky, 
● Rezancový nákyp s tvarohom a 
jahodami, 
● Bageta s pikantným mäsom. 

Štvrtok 
Polievky: fazuľová kyslá, zelenino-
vá s klobásou, pečivo. 
● Bravčový rezeň telgártsky, ope-
kané zemiaky, uhorka, 
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót, 
● Zapekané špaldové cestoviny s 
karfiolom a tofu, 
● Šúľance plnené nutelou, maková 
posýpka. 

Piatok 
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, 
pečivo. 
● Hovädzí guláš mexický, ryža, ša-
lát, 
● Bravčové stehno hutnícke, kned-
ľa, 
● Kelový karbonátok, štuchané ze-
miaky s maslom, šalát, 
● Šalát lahôdkový, pečivo, 
● Bageta syrová. 

Sobota
Polievka: pohronská, pečivo. 
● Bravčové stehno na paprike, ces-
tovina, 
● Kuracie prsia Kung-Pao, ryža, ša-
lát. 

nedeľa 
Polievka: zemiaková gulášová, pe-
čivo. 
● Hovädzie dusené, paradajková 
omáčka, knedľa, 
● Bravčový rezeň na zelenine, slo-
venská ryža, uhorka.

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.

Časť 7: Schodisko znovu prepojilo 
dolné nádvorie s horným hradom

Vstupná časť Tribelovej chodby.                                                                               Foto: archív

Pôvodné drevené schodisko ve-
dúce do Tribelovej schodiskovej 
veže zaniklo po požiari v roku 1860. 
S odstupom času bolo znovu posta-
vené náhradné drevené. K výstav-
be murovaného objektu schodiska 
došlo až v roku 1890 v neogotic-
kom slohu.

Drevené a neskôr aj murované 
neogotické schodisko bolo vstava-
né do pomerne úzkeho priestoru 
medzi historicky starší múr juho-
východnej hradby a hradné bralo. 
Interiér vstupnej haly bol pôvodne 
osvetlený tromi okennými otvormi. 
Dnes halu osvetľujú iba dve okná. 
J u h o v ý c h o d n ý 
okenný otvor, v 
súvislosti s prí-
stavbou Gizelinho 
domu, zanikol.

Podlaha v inte-
riéri bola pri mlad-
šej prístavbe Gize-
linho domu sekundárne rozdelená 
do dvoch úrovní, navzájom prepo-
jených menším schodiskom. Nižšia 
úroveň podlahy je v úrovni terénu 
dolného nádvoria, vyššia podlaha 
je v úrovni druhého nadzemného 
podlažia Gizelinho domu. Obidva 
objekty boli v spoločnom múre bý-
valých hradieb navzájom prepojené 
sekundárne prerazeným dverným 
otvorom. Stupne zatočeného scho-
diska, ktoré viedli z dolnej úrovne 
podlahy haly do horných priesto-
rov druhého nadzemného podla-
žia, boli, pravdepodobne, v druhej 
polovici 20. storočia odstránené a v 
hale boli vytvorené toalety.

Pohľad bol deprimujúci 
Dožité a poškodené boli zariade-

nia, umývadlá, záchody, nepretr-
žite presakujúca voda z mrazu 
potrhaných vodovodných potrubí, 
upchatá kanalizácia, plesnivé steny, 
zápach. Nad všetkým sa vznášala 
neogotická krížová klenba. S od-
stupom času možno tento pries-
tor jednoznačne označiť za jeden 
z najviac poškodených a zdevasto-
vaných interiérov v rámci celého 
hradu. 

Pri obnove interiéru haly bola 
uplatnená rovnaká metodika pre-
zentácie stavebno-historického 
vývoja ako v priľahlých interiéroch 
Gizelinho domu. Časť hradného 
múru, ktorý tvorí stenu schodiska, 

bola prezentovaná 
v jeho pôvodnej, 
pre exteriér vy-
tvorenej úprave 
s hrubšie spraco-
vanou omietkou. 
Ostatné práce mali 
prevažne remesel-

ný charakter. 
Realizovaná bola celková re-

konštrukcia pôvodnej funkčnosti 
priestoru haly. Bolo v nej znovu 
vytvorené schodisko vedúce do 
horného (druhého nadzemného) 
podlažia neogotickej schodiskovej 
haly s chodbou. Interiér bol nanovo 
vymaľovaný v pôvodnej bielej far-
be. Kompletne reštaurované boli 
pôvodné rozmerné vstupné dvoj-
krídlové dvere, vrátane dobových 
kovaní závesov a zámku. 

Menšia hala s mohutnými piliermi
Predsieň tejto haly bola preraze-

ním nového dverného otvoru pri 

výstavbe Gizelinho domu sekun-
dárne prepojená s jej tretím na-
dzemným podlažím. V stene pred-
siene je pôvodný dverný otvor s 
východom na úzky chodník, nachá-
dzajúci sa v severovýchodnej časti 
na skale hradného brala, ktorého 
funkcia v súčasnosti už zanikla. 

Predsieň je od chodby a scho-
diska oddelená dvoma okrúhlymi 
piliermi s lomenými oblúkmi dvoch 
polí neogotickej klenby. Tretie, se-
verné pole klenby, je súčasťou za-
lomenej steny predsiene. Oblúky 
sú po okraji ozdobené štukovými 
plastickými kvádrami s klenákmi vo 
vrchole. Medzi obidvoma piliermi 
začínajú stupne schodiska. Pilie-
re majú jednoduchú pätku v tvare 
valca.

Driek piliera tvorí valec, ktorý je 
o niečo užší ako pätka. Širšie hla-
vice sú dookola ozdobené štylizo-
vaným rastlinným ornamentom. 
Z oboch strán, dolnej i hornej, sú 
orámované zaoblenými plastic-
kými prstencami. Pätky, drieky a 
hlavice pilierov boli v minulosti 
často mechanicky poškodzované, 
neodborne opravované a viackrát 
pretreté nátermi olejových farieb. 
V dôsledku takýchto opráv došlo k 
tvarovej deformácii v poškodených 
častiach detailov a aj k farebnej 
zmene, predovšetkým na výzdobe 
hlavíc. Reštaurovaním boli z pilie-
rov odstránené všetky sekundárne 
nánosy opráv a bol im prinavrátený 
pôvodný tvar a farebný výraz. 

Pri obnove a reštaurovaní na 
druhom nadzemnom podlaží neo-
gotického schodiska taktiež preva-
žovali remeselné práce, súvisiace s 
opravou poškodených omietok na 
stenách a klenbách. Zároveň bola 
interiéru vrátená pôvodná farebná 
úprava v podobe kombinácie bie-
lych plôch stien so svetlookrovými 
detailmi pilierov, klenákov a ostat-
ných plastických architektonických 
detailov. Horná časť schodiska 
je ukončená dverným otvorom v 
tvare lomeného oblúka s dvojkríd-
lovými dverami, pochádzajúcimi 
z obdobia jeho výstavby. Týmto 
dverným otvorom sa vchádza do 
interiéru prístavby historicky star-
šej Tribelovej schodiskovej veže.

Neogotické schodisko s mohutnými pi-
liermi po obnove.                      Foto: archív
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Spomienky
Dňa 27. mája by sa 80 rokov dožil 

František KÚr z Valaskej.
Všetci spomíname, bol si pre nás 
vždy veľkou oporou.
Manželka Hana, švagriná Lydka, syn 

Peťo s manželkou a vnuk Tomáš
...

„Kto v srdciach žije, neumiera.“ 
Dňa 30. mája uplynul rok odvtedy, 
ako sme sa navždy rozlúčili s naším 
drahým manželom, otcom, starým 
otcom, bratom a švagrom 

Jozefom rUSnÁKOM z Jasenia.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami

...
„Pozeráme hore ku hviezdam a vie-
me, že náš otec je niekde tam. Pri 
tom pohľade si slzy utierame a s lás-
kou na neho spomíname.“
Dňa 3. júna sme si pripomenuli štvr-
tý smutný rok odvtedy, čo nás navž-

dy opustil manžel, otec a starý otec
Jozef BLAŽeČKA z Podbrezovej – Štiavničky.

S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra Janka 
s manželom, synovia Jozef, Miroslav a vnúčatá

...
Dňa 5. júna si pripomenieme druhý 
smutný rok odvtedy, ako nás navždy 
opustil náš  manžel, otec a starý otec 

eduard STrMeŇ z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina

V tajničke sa ukrýva citát, ktorého autorom je americký spisovateľ a humorista Mark Twain.

Opäť sme si pre vás pripravili súťažnú krížovku. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, pošlite znenie tajničky do redakcie Podbrezovana poštou alebo e-mailom, najneskôr do 13. júna. Okrem svojho 
mena nám píšte aj odborný útvar alebo prevádzkareň, kde pracujete. Na jedného z vás čaká vecná cena od spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom vydaní novín.

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

Hrajte o cenu od spoločnosti ŽP EKO QELET a.s.

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 
10, v ktorej sa ukrývalo dokončenie citátu 

od amerického psychiatra a spisovateľa Morgana Scotta Pecka: „Zdieľaj-
me...“: „naše podobnosti, oslavujme naše rozdiely.“ 
Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Tatianu Tothovú z prevádzkar-
ne valcovňa bezšvíkových rúr. Cenu do súťaže venovala spoločnosť DA-
TART. Je ňou 50-eurová zľava pri nákupe nad 100 eur v e-shope www.
datart.sk. Výherkyňa si ju môže prevziať v redakcii, v pracovné dni od 
7.30 do 15.30 hod.

Poďakovanie
Veľké poďakovanie patrí Železiarňam Podbrezová 
a.s., OZ KOVO a kolegom za finančnú pomoc na 
rekonštrukciu našej hospodárskej budovy po po-
žiari, ktorý vznikol následkom požiaru susedovej 
drevenice. Vznikli nám materiálne škody a finan-
čnou pomocou ste nám v neľahkej situácií veľmi 
pomohli. Ďakujeme.

rodina Margetová

Smútočný oznam
S hlbokým zármutkom oznamu-
jeme všetkým príbuzným, priate-
ľom a známym, že dňa 27. mája 
nás vo veku 48 rokov navždy 
opustil náš drahý syn, otec, pria-
teľ, brat, švagor a príbuzný

Dušan BArIAK z Hornej Lehoty.
Smútiaca rodina

Deň detí
Prvý jún patrí Medzinárod-

nému dňu detí. na Slovensku 
ho slávime od roku 1952. nie 
všade na svete majú naše rato-
lesti sviatok práve v tento deň. 

Napríklad v Argentíne je to druhá nedeľa v auguste. V Maďarsku osla-
vujú Deň detí v poslednú májovú nedeľu. V Japonsku zasa 5. mája, v 
Mexiku 30. apríla, v Poľsku 1. júna, vo Venezuele tretiu júlovú nedeľu a v 
moslimských krajinách 4. júla.

Myšlienka vymedziť pre deti ich deň vznikla na Svetovej konferencii 
pre blaho detí (world Conference for the wellbeing of Children) vo švaj-
čiarskej Ženeve ešte v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 
krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, 
vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete.

Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň s 
cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa 
detí vo svete, na ich práva a potreby. V roku 1949 túto myšlienku podpo-
rili aj viaceré medzinárodné organizácie.

Júnové pranostiky
6. jún – Na svätého Norberta už zima ide do čerta.
8. jún – Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.
15. jún – Na deň svätého Víta na jednom konci sa 
stmieva, na druhom svitá.
24. jún – Pred svätým Jánom modli sa za dážď, po 
svätom Jáne prší bez modlenia.
29. jún – Deň Petra a Pavla príroda častuje búrkou, 
ale zem ožíva hríbami.
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Miroslav Poliaček má pred novou sezónou plné ruky práce.       Foto: I. Kardhordová

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

za postupom FK Železiarne Pod-
brezová do najvyššej súťaže ne-
stoja len hráči a realizačný tím. V 
zákulisí má všetko „pod palcom“ 
Miroslav Poliaček, generálny ma-
nažér FK. Spolu s vedením a ma-
jiteľmi klubu sa snaží, aby všetko 
fungovalo na sto percent. z opä-
tovného návratu tímu do Fortuna 
ligy má veľkú radosť. Berie ho ako 
odmenu pre fanúšikov, ale aj ľudí, 
ktorí v klube pracujú. Dnes už po-
zerá na novú výzvu, ktorou naj-
vyššia súťaž bezpochyby je. 

V rozhovore zhodnotil uplynu-
lú sezónu, načrtol ambície a ne-
chal nazrieť priamo do kuchyne 
železiarov, v ktorej je rušno aj po 
skončení aktuálneho súťažného 
ročníka.

Vráťme sa k predošlej sezóne. Aká 
bola z vášho pohľadu?

- Bola to rýchla jazda. Sme radi, 
že sme ju zakončili postupom, kto-
rý sme si všetci želali. Na začiat-
ku sme vedeli, že ideme s novým 
trénerom „prekopať“ štýl a herný 
systém. Spočiatku sme zažívali 
„pôrodné bolesti,“ ale boli sme 
odhodlaní pokračovať v nastole-
nom trende. Vedeli sme, že zmena 
nastane a keď určité veci mužstvo 
dostane do seba, bude veľmi zau-
jímavé a nebezpečné, čo sa aj po-
tvrdilo. 

Samozrejme, počas sezóny 
vznikli i nepríjemné situácie, naj-
mä, keď sme nečakane prehrali. 
Ale chlapci vždy zareagovali fan-
tasticky. Myslím si, že aj preto sme 
ligu právom vyhrali. Od prvého 
kola to bol náš cieľ. 

Čo rozhodlo o vašej dominancii? 
extrémne silná ofenzíva alebo cel-
kový herný prejav?

- Rozhodla skutočnosť, že muž-
stvo je dlhší čas pokope. Máme 
zaujímavých mladých hráčov. Do-
pĺňajú ich starší, ktorí majú svoju 
kvalitu. Všetci sa stotožnili s úloha-
mi, ktoré im boli určené. Veľakrát 
dohrávali duel skúsenejší chalani z 
kádra, pretože cez polčas bolo 0:0. 
Keď nastúpili, zvrátili výsledok v 
náš prospech, čo som si veľmi vá-
žil. Chlapci nehrali na seba a pre 
svoje ego, ale pre kolektív. Každý z 
nich si zastal svoju pozíciu.

Nedovolím si dnes hovoriť o 
tom, či sme postúpili vďaka obra-
ne alebo útoku. Od určitého kola 
sme dostávali málo gólov, čo bolo 
dôležité. Mali sme ofenzívny herný 
prejav, čiže vynikli hráči, ktorých to 
ťahá vpred. Takže sa spojilo jedno 
s druhým a, v neposlednom rade, 

má na úspechu zásluhu tréner Ro-
man Skuhravý. 

V čom sa odlišovalo naše mužstvo 
od najväčších konkurentov?

- Myslím si, že šírkou kádra. Do-
kázali sme pretočiť hráčov a kvalita 
hry neutrpela. Za posledných asi 
desať rokov postúpilo z druhej ligy 
vždy mužstvo, od ktorého sa to až 
tak nečakalo alebo si postup uhra-
lo určitým pragmatizmom. Nám sa 
to podarilo štýlom, ktorý sa musel 
divákom páčiť. 

Určite je pozitívom fakt, že až na 
jedného legionára ste odohrali 
súťaž so slovenskými hráčmi, čo 
je prínos pre celý náš futbal. 

- Samozrejme. Túžime byť tým-
to charakteristickí. Nechcem teraz 
povedať, že jeden legionár je u nás 
strop. Určite sa u nás aj v budúc-
nosti objavia dvaja-traja. Ale naším 
cieľom je, aby väčšiu časť kádra 
tvorili slovenskí hráči. Vieme, kde 
sa chceme na futbalovej mape na-
chádzať a čo nás má zdobiť. Čiže 
hľadanie mladých zaujímavých 
hráčov typu Galčík, Kováčik, Lud-
ha, Ďatko, Bakaľa a ďalší. Ak má 
prísť hráč zo zahraničia, musí byť 
rozdielový. 

Spomínali ste prínos trénera 
Skuhravého. Ten vštepil tímu 
nový štýl. Ako by ste zhodnotili 
jeho prácu?

- Už v minulosti som povedal, že 
o Romana som mal záujem ešte v 
čase, keď sa u nás riešila trénerská 
otázka, ale vždy bol viazaný v ne-
jakom klube. Keď skončil v Dukle 
Praha a my sme sa rozhodli roz-
viazať kontrakt s trénerom Miku-
lášom Radványim, tak som sadol 
do auta a šiel za ním do Prahy. Už 
na prvom stretnutí som vedel, že 
je to človek, ktorého hľadáme a vie 
robiť futbal tak, ako si predstavuje-

me. Jeho práca je dobre vyvážená. 
Vie, kedy dať cukor a kedy vytiah-
nuť pomyselný bič. Videl som, keď 
bol na hráčov milý, ale aj v pozícii, 
že bol veľmi tvrdý. Myslím si, že v 
tom spočíva kúzlo. Hráči nevedia, 
čo očakávať. Podstatné však je, že 
ich presvedčil o svojej filozofii a 
cesta, ktorou ideme, je správna. A 
to je základ každého trénera. 

Je známe, že s hráčmi má veľmi 
dobré vzťahy, o čom sa už písalo 
aj v médiách. Potvrdzujete tento 
fakt?

- Je mimoriadne usilovný a zau-
jíma sa o mládež. Do práce chodí 
veľmi skoro a trávi v nej mnoho 
času. Mám pocit, že trénovanie 
neberie len ako zamestnanie, ale 
ako poslanie, čo sa aj prejavuje. 
O hráčov sa zaujíma a môžem po-
tvrdiť, že má s nimi dobré vzťahy. 
Som rád, že je v Podbrezovej. 

Veľa sa hovorilo o jeho odchode 
do Žiliny. Čo rozhodlo, že napokon 
v klube zostáva?

- Hneď, ako sme sa dozvedeli o 
záujme Žiliny, dali sme mu v roko-
vaniach zelenú. Ale osobne som 
z neho cítil, že sa mu bude ťažko 
odchádzať. Ako rokovania prebie-
hali, začínal som mať čoraz väčšiu 
nádej, že zostane. Vždy totiž tvrdil, 
že nebol ani jeden deň, kedy nebol 
v Podbrezovej šťastný. Navyše sa 
k tomu pridala eufória z postupu. 
Zároveň vnímal, že hráči idú za 
ním, a preto situáciu vyhodnotil 
tak, ako cítil. Určite sme ho ale ne-
postavili do situácie, že sme hľada-
li na Žiline niečo zlé len preto, aby 
zostal. Rozhodnutie sme nechali 
výlučne na ňom. 

Poznali ste jeho rozhodnutie skôr 
ako verejnosť?

- Keď išiel konečné rozhodnutie 
povedať ostatným, ja som už dva-
tri dni vedel, že zostáva. Veľmi ma 
potešilo, že môžeme pokračovať v 
začatej práci.

Poďme už k novej sezóne. S akými 
očakávaniami vstúpite do Fortuna 
ligy?

- Už nás navštívili aj kompetentní 
zo Slovenského futbalového zväzu. 
Za posledné tri roky sa liga v ob-
lasti marketingu posunula smerom 
dopredu. Bol som prekvapený, 
čo všetko účasť v najvyššej súťaži 
znamená. Čakajú nás nové úlohy, 
ktoré radi splníme. Liga je oveľa 
viac vyrovnaná a jej účastníkmi sú 
najmä veľké mestá. Pre Podbrezo-
vú a celý región Horehronie pôjde 
o obrovskú výzvu. Verím, že nás 
budú ľudia chodiť povzbudzovať 

vo väčšom počte. 
Nechceme mať žiadne veľkohu-

bé vyhlásenia. Určite však nena-
stúpime s tým, že ideme len bo-
jovať o záchranu. Za dva-tri roky 
sme odohrali veľa zápasov s pr-
voligistami – či už v Slovnaft cupe 
alebo v príprave. Uvedomujeme 
si, že Fortuna liga je iný level. Sme 
však presvedčení, že po vhodnom 
doplnení kádra bude v kabíne do-
statočná kvalita, aby sme dokázali 
ostatné mužstvá potrápiť. 

Prezradíte aj konkrétne umiest-
nenie, s ktorým by ste boli na kon-
ci budúcej sezóny spokojný?

- Rozprávať o konkrétnom 
umiestnení je ešte priskoro. Asi 
všetky mužstvá budú chcieť účin-
kovať v hornej šestke. Keby sa aj 
nám podaril takýto kúsok, bolo by 
to fantastické. Ale nie je to naša 
podmienka. Predovšetkým chce-
me doma odohrať dobré zápasy, 
aby si fanúšikovia opakovane na-
chádzali cestu na štadión. 

Dá sa počas leta očakávať veľký 
pohyb v kádri?

- Káder zostane na 85-90 per-
cent nezmenený. Hoci je o našich 
hráčov záujem, s majiteľmi nech-
ceme, aby mužstvo húfne opúšťali 
nosní futbalisti. Samozrejme, dva-
ja-traja, ktorí potrebujú zmenu a 
nemali dostatočnú minutáž, klub 
opustia. Káder budeme musieť 
okysličiť. 

Môžete byť aj konkrétny, o aké 
posty pôjde?

- Čo sa kľúčových pozícií týka, 
obzeráme sa po stopérovi. Nevie-
me totiž, ako sa vyvinie situácia s 
Matejom Oravcom ohľadom jeho 
pôsobenia vo Philadelphii. Takisto 
budeme hľadať náhradu za Rolan-
da Galčíka. Potrebujeme aj jedné-
ho vysokého súbojového hráča. Ak 
by totiž mali problémy Paraj a Ba-
kaľa, nemáme za nich typologicky 
podobnú náhradu, čiže musíme sa 
obzerať týmto smerom. 

Klub stavia filozofiu na výchove 
mladých hráčov. Budú aj v nasle-
dujúcej sezóne zapájaní do tré-
ningového procesu, prípadne do 
ostrých zápasov?

- Určite dostanú šancu aj chlapci 
z dorastu. Máme dohodnuté prí-
chody, ktoré nie sú oficiálne, preto 
ich zatiaľ nechcem dopredu špe-
cifikovať. V tréningovom procese 
budú dlhodobo štyria-piati doras-

tenci. Je na nich, či budú nastupo-
vať za A-tím alebo dorast.

Fortuna liga znamená aj väčšie 
náklady. Budete musieť veľmi na-
výšiť rozpočet na chod A-tímu?

- Nemyslím si, že príde k drastic-
kému navýšeniu oproti tejto sezó-
ne. Samozrejme, ako som spomí-
nal, najvyššia súťaž sa posunula v 
oblasti marketingu. Bude potreb-
né posilniť sa na troch alebo šty-
roch pozíciách tak, aby sme vedeli 
splniť podmienky, ktoré od nás po-
žaduje zväz. Čo sa týka platu hrá-
čov, niektorí majú v zmluve navý-
šenie mzdy v prípade postupu. To 
aj splníme. Možno dokážeme za-
platiť jedného alebo dvoch lepších 
futbalistov, no nepôjde o nič veľké. 
Platy sa výrazne meniť nebudú, 
akurát hráči budú mať väčšie pré-
mie. Chceme pokračovať v tom, čo 
sme začali. Musíme si uvedomiť, 
že i nás poznačila vojna či inflácia. 
No tento fakt veľmi neovplyvníme. 

Ale Podbrezová je finančne stabi-
lizovaná...

- Určite áno. Ďakujem hlavným 
partnerom, ktorí nás podporujú. 
Nemám informácie, že by niekto 
chcel odstúpiť od dohôd, čiže v 
tomto smere sme stabilní. Navy-
še, v súčasnosti je možné sledovať 
Fortuna ligu cez rôzne televízie, 
kanály či platformy. Aj my máme 
sľúbené nejaké peniaze za tele-
vízne práva, ktoré sú vyššie ako v 
čase, keď sme boli v najvyššej sú-
ťaži v minulosti. 

na záver otázka, ktorá zaujíma 
mnohých fanúšikov. V tejto sezó-
ne ste domáce zápasy hrávali v 
piatok. Ako to bude vo Fortuna 
lige?

- O tomto už my nerozhoduje-
me. Všetky zápasy sú v televíziách, 
čiže bude rozhodovať aj dôležitosť, 
či pôjde o zápas kola, týždňa, me-
siaca... V tomto smere sa budeme 
musieť prispôsobovať rozlosova-
niu a rozhodnutiam vedenia ligy. 
S istotou môžem povedať, že ak 
nepovie televízia inak, domáce 
zápasy budeme hrávať v sobotu. 
V piatky sme hrali kvôli tomu, aby 
naši mladí hráči, ktorí boli v kádri 
A-tímu a neboli tak vyťažení, mohli 
cez víkend pomôcť dorastu. Tento 
krok sa ale neujal. Fanúšikovia si v 
piatok cestu na štadión nenašli v 
takom počte, ako sme očakávali. 
Preto sa chceme vrátiť k pôvodné-
mu sobotnému termínu.

Generálny manažér Miroslav Poliaček: 
Chlapci hrali pre kolektív, nie pre svoje ego

Príprava odštartuje 9. júna
naši futbalisti už majú za sebou kompletnú sezónu 2021/2022. V zá-
verečnom kole druhej ligy zvíťazili na pôde rezervy Slovana Bratislava 
2:1, keď sa o góly v sieti domácich postarali Kukoľ a Kuzma z penalty. 
Po tomto stretnutí dostali hráči trojtýždňové voľno. následne odštar-
tujú ostrú prípravu na novú sezónu. 

Počas letnej prestávky odohrajú sedem prípravných zápasov, z toho 
až štyri na domácej pôde. Presný čas jednotlivých duelov ešte nie je 
známy. Prvé kolo Fortuna ligy je na programe už 16. júla. rozlosovanie 
sa uskutoční v priebehu najbližších týždňov.

Program prípravných zápasov:
18. júna: MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová,
18. júna:  FK Železiarne Podbrezová – MŠK Žilina,
25. júna: FC Zbrojovka Brno – FK Železiarne Podbrezová,
29. júna: FK Železiarne Podbrezová – KFC Komárno,
2. júla: FK Železiarne Podbrezová – FC ViOn Zlaté Moravce,
9. júla: FK Železiarne Podbrezová – FK Rakytovce,
9. júla: FK Železiarne Podbrezová – FC Košice,
16. júla: Začiatok Fortuna ligy.Podbrezovskí futbalisti majú s trénerom (vo vzduchu) výborný vzťah.       Foto: M. Štefánik


