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Univerzita ocenila dlhoročnú spoluprácu
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Technická univerzita v Košiciach
(TUKE) patrí medzi najvýznamnejšie univerzity na Slovensku.
Pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, no v
mnohých odboroch je jediným
centrom vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s
priemyselným zázemím regiónu i
celého Slovenska.
Univerzita oslavuje tento rok
veľký míľnik – 70 rokov od svojho
založenia. Jej korene však siahajú
do dávnej minulosti. Už v 17. storočí bola v metropole východu založená Universitas Cassoviensis, ale
technické vzdelanie bolo na úroveň
vysokoškolského povýšené až v 18.
storočí za vlády Márie Terézie. Univerzita sa postupne vyvíjala a dnes
poskytuje vzdelanie stovkám študentov v deviatich fakultách technického a umeleckého smeru.
Pri príležitosti významného jubilea sa 8. júna, v aule Maxima, uskutočnilo slávnostné zhromaždenie
akademickej obce a Vedeckej rady
TUKE, na ktorom odovzdal Stanislav Kmeť, rektor TUKE, pamätné
plakety predstaviteľom akademickej obce zo Slovenska i zahraničia.
Okrem akademikov boli ocenení
aj viacerí zástupcovia vedeckých a

Martin Domovec (vpravo) preberá plaketu z rúk Stanislava Kmeťa, rektora Technickej univerzity.			

výskumných organizácií, no aj predstavitelia priemyslu.
V tento slávnostný deň venovalo

vedenie TUKE pamätnú plaketu aj
našej akciovej spoločnosti. V zastúpení generálneho riaditeľa ŽP

Foto: TUKE

a.s. ju z rúk rektora TUKE prevzal
Martin Domovec, technický riaditeľ
Železiarní Podbrezová a.s.

Prihovára sa vám Ing. Ján Villim, personálny riaditeľ ŽP a.s.

Programom predstavenstva prevyšujeme iné spoločnosti
Vážení spolupracovníci,
dovoľte mi, aby som upriamil
vašu pozornosť na Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Pred dvomi
rokmi si naša spoločnosť pripomenula 180 rokov od založenia a v
minulosti bolo zvykom významné
výročia osláviť, no vzhľadom k pandémii sme boli nútení
oslavy zrušiť. Aj napriek tomu sa predstavenstvu spoločnosti podarilo napĺňať
Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti
starostlivosti o zamestnancov, ktorý je
súčasťou Kolektívnej
zmluvy. V našej spoločnosti si plne uvedomujeme, že len ak
budeme disponovať
kvalitnou pracovnou silou, ak budú
naši zamestnanci odborne pripravení a budú mať zabezpečenú čo
najlepšiu zdravotnú starostlivosť,
môžu dosahovať výkony, ktoré sú
hodné našej spoločnosti, pretože
za roky svojej existencie sme sa
stali európskym i celosvetovým lídrom v oblasti výroby bezšvíkových
rúr valcovaných za tepla a ťahaných
za studena.
Skutočnosť, že naša spoločnosť
vlastní aj strednú odbornú školu
svedčí o tom, že nám veľmi záleží
aj na výchove mladých zamestnancov. Veľmi dobre viem, že vzhľadom na vašu pracovnú vyťaženosť
nemáte dostatok času preštudovať
si celý program predstavenstva,
preto sa v ďalších číslach podnikových novín Podbrezovan dočítate o
jeho jednotlivých častiach. Robím

to z dôvodu, aby si každý zamestnanec mohol uvedomiť, že popri
napĺňaní úloh, ktoré vedeniu vyplývajú z Kolektívnej zmluvy, s ktorými sa zamestnanci môžu stretnúť v
ktorejkoľvek inej spoločnosti, Predstavenstvo ŽP a.s. vytvára priestor,
aby sa staralo o svojich zamestnancov čo najlepšie. Vždy je to ale v
rámci toho, ako nám to
dovolia naše finančné
možnosti.
Som veľmi rád, že
v minulom, ale aj v
tomto roku spoločnosť
dosahuje veľmi dobré
výsledky a v závere,
keď sa pozrieme aj na
obdobie 20 – 30 rokov
späť, naša spoločnosť
vždy patrila k tým, ktoré sa snažili pracovať
s kladným hospodárskym výsledkom.
Už v úvode Programu Predstavenstva ŽP a.s. je napísané, čo si
tento materiál, záväzok Predstavenstva ŽP a.s. voči odborovej organizácii i voči vám všetkým, berie
za svoje.
01. Základnou stratégiou v oblasti ľudských zdrojov je cieľavedomá
a organizovaná starostlivosť o pracovnú silu, jej plné využitie a rozvoj
v pracovnom procese vo väzbe na
rast výkonov, mzdový a sociálny
štandard, starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
02. Program Predstavenstva ŽP
a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov (ďalej len „Program
predstavenstva“) je dokumentom,
ktorý rozširuje sociálny program,
prijatý Kolektívnou zmluvou pre
rok 2022.

03. Účelom a obsahom Progra- aj ZP) dôsledne zvážiť všetky okolmu predstavenstva je poskytnúť nosti, vstupujúce do rozhodnuzamestnancom ďalšie peňažné a tia so zameraním najmä na dĺžku
nepeňažné plnenia v oblasti ich zamestnania v ŽP a.s., zdravotnú
sociálnych a ekonomický potrieb a sociálnu situáciu zamestnanca,
a záujmov nad rámec Kolektívnej príp. rodinného príslušníka v prízmluvy pre rok 2022 (ďalej KZ), pade, že obaja sú zamestnaní v ŽP
bez ohľadu na to, či sú alebo nie a.s. Zamestnávateľ rovnako postusú odborovo organizovaní a touto puje aj pri skončení pracovného
formou tak rozvíjať prosperitu za- pomeru podľa § 63 ods. 1 písmeno
c) Zákonníka práce v platnom znemestnávateľa.
04. Predstavenstvo vyhlasuje, ní.
02. Záväzok, uvedený v ods. 01.
že vynaloží všetko potrebné a nevyhnutné úsilie, podľa svojich naj- neplatí, ak zamestnanec:
a) porušil pracovnú disciplínu
lepších možností a schopností, pri
realizácii programu predstaven- takým spôsobom, že s ním môže
zamestnávateľ
stva, a že nebuskončiť pracovný
de vyvíjať také
pomer okamžite,
kroky a zdrží sa
Len ak budeme
resp. výpoveďou,
všetkých takých
disponovať kvalitnou
b) nedosahuje
aktivít, ktoré by
pracovnou silou, ak
uspokojivé
pranarušili účel a
zámer Progra- budú naši zamestnanci covné výsledky.
mu predstavenodborne pripravení a
Článok 2 rieši odstva.
Dnes by som budú mať zabezpečenú stupné.
01. Zamestnansa chcel venovať časti B. toh- čo najlepšiu zdravotnú covi, ktorý ešte
nesplnil podmiento
programu,
starostlivosť, môžu
ky pre priznanie
oblasti,
ktorá
dosahovať výkony,
nároku na starobhovorí o zaktoré sú hodné
ný dôchodok alemestnanosti a
bo predčasný stapracovnoprávnašej spoločnosti.
robný dôchodok a
nych vzťahoch.
súčasne v ŽP a.s.
V článku 1 program predstaven- odpracoval nepretržite 40 a viac
stva hovorí o skončení pracovné- rokov, poskytne zamestnávateľ pri
prvom skončení pracovného poho pomeru.
01. Zamestnávateľ sa zaväzuje v meru dohodou alebo výpoveďou z
prípade uskutočnenia organizač- dôvodov uvedených v § 63 ods. I
ných zmien pred konečným roz- písm. a) alebo písm. b) ZP odstuphodnutím o skončení pracovného né vo výške siedmich priemerných
pomeru so zamestnancom v zmys- mesačných zárobkov.
le § 63 ods. 1. písmeno b) Zákonpokračovanie na strane 3
níka práce v platnom znení (ďalej
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Editoriál
Príjemných správ nie je
nikdy dosť. Zvlášť v dnešnej
dobe, keď prežívame neľahké
obdobie na politicko-spoločenskej úrovni. Aktuálne číslo
našich novín trošku odbáča
od reality posledných mesiacov. Je pozitívne. Nie. Nehľadali sme len informácie, ktoré sa dobre čítajú. Zaiste by
sme našli i také, ktoré by nám
úsmev na tvár nepridali. Ale
posledné dva týždne boli bohaté na dobré správy. Veď len
oslava Dňa detí, ktorú pripravilo vedenie našej spoločnosti
pre deti svojich zamestnancov, bola ideálnym príkladom. Smiech a rozžiarené oči
našich najmenších potvrdili,
že každá podobná akcia má
zmysel.
Potešili aj futbalisti z našej školy, ktorí naplno ovládli
turnaj v Banskej Bystrici. Hoci
naň prišli v pozícii nováčika, konkurencii nedali šancu
a domov si odniesli krásny
pohár. Možno sa inšpirovali
hráčmi nášho „áčka.“ Tí naplno zarezávajú v príprave na
novú sezónu vo Fortuna lige.
Ako sami hovoria, nevedia sa
už dočkať.
Vydarené predstavenie má
za sebou aj Dychová hudba
Železiarne Podbrezová. Na
festivale vo Valaskej predviedli naši muzikanti svoje
umenie a radosť im určite
urobili viaceré ocenenia. Zaslúžene, veď náš orchester je
starší ako samotné železiarne
na Horehroní a za desaťročia
vychoval mnohých umelcov.
Vedenie našej spoločnosti
zasa potešila pamätná plaketa od Technickej univerzity v
Košiciach.
Prežívame hektické obdobie, preto sa už všetci tešíme
na leto a čas dovoleniek. Mnohí z vás navštívia hrad Ľupča,
kde v uplynulých dňoch previezli zreštaurovaný vzácny
oltár. Sezóna je predo dvermi
a čaká nás čas oddychu. Ako
vidieť, okolo nás sa stále niečo deje. Spomenuli sme len
časť z toho, čo sme si pre vás
v aktuálnom vydaní novín pripravili. Náš dvojtýždenník je
opäť bohatý na informácie.
Máme radosť, že prevládajú
dobré správy. Vieme, nie vždy
budeme písať iba pozitívne.
Ale každé podobné číslo poteší. Nech je dobrých správ čo
najviac. A nielen dnes. Stále...
Milan Gončár
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Predstavenstvo ŽP a.s. podporuje dekanku
Ďalší audit
bol úspešný Technickej univerzity v súťaži Slovenka roka
Ing. Igor Veverka
koordinátor SEM a SRBP

Certifikačná spoločnosť SGS Slovakia spol. s.r.o. uskutočnila dňa
2. júna 2022 dohľadový audit
integrovaného systému environmentálneho manažérstva a systému riadenia bezpečnosti práce
(ďalej len „SEM a SRBP“) v Železiarňach Podbrezová a.s.
Účelom tohto auditu bolo vykonanie ročnej previerky funkčnosti kombinovaného systému
SEM a SRBP podľa jednotlivých
článkov noriem ISO 14001:2015 a
ISO 45001:2018.
Po vykonaní auditu boli výsledky prerokované s vedením
spoločnosti. Externí audítori
potvrdili plnenie požiadaviek
predmetných noriem a potvrdili
platnosť certifikátov SEM a SRBP
vydaných pre ŽP a.s. na obdobie
do 23. júna 2024.
Touto cestou chcem poďakovať
všetkým zamestnancom, ktorí sa
podieľali na úspešnom priebehu
auditu.

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Populárna anketa Slovenka roka
bola tento rok vyhlásená už po
štrnásty raz. Medzi laureátkami
je mnoho úspešných žien. O priazeň hlasujúcich sa uchádza aj doc.
Ing. Iveta Vasková, PhD., dekanka
Fakulty materiálov, metalurgie a
recyklácie Technickej univerzity
v Košiciach (FMMR TUKE), ktorá
je partnerskou fakultou akciovej
spoločnosti Železiarne Podbrezová. Iveta Vasková figuruje medzi
trojicou kandidátok na ocenenie v
kategórii „Vzdelávanie.“
„Aj keď táto anketa nie je prehliadkou vedeckých výstupov a
niekto si môže povedať, že ide
len o nejakú „ženskú aktivitu,“ tak
nomináciu som prijala s radosťou
a pokorou. Je pre mňa cťou byť
medzi úžasnými ženami, ktoré sú
dnes alebo boli v minulých ročníkoch nominované,“ povedala I.
Vasková a pokračovala: „Teším sa
predovšetkým preto, lebo ide o
príležitosť stretávať a spoznávať
iné dámy, ktoré reprezentujú ši-

roké spektrum profesií, synergiou
ktorých dokážeme naše krásne Slovensko nádherne rozvíjať. A je pohladením duše, keď si ľudia všimnú
aj prácu obyčajných žien, ktorá nie
je vždy viditeľná.“
Hodnoty má jasné
Dekanka FMMR TUKE má jasno
v tom, akými hodnotami sa vo svojej práci riadi. Odbornosť, uplatniteľnosť, prepojenosť na prax a
partnerský prístup patria medzi jej
hlavné priority. „Správaj sa ku každému človeku tak, ako chceš, aby
sa správali k tebe. Platí to pred,
počas, ale aj po vykonávaní akejkoľvek funkcie,“ pokračovala. Netají, že má rada prácu s mladými
ľuďmi – študentmi fakulty. Počúva
ich názory, myšlienky a veľmi rada
z nich čerpá.
„Mrzí ma, že najťažšou úlohou,
ktorú dnešní mladí ľudia majú, je
naučiť sa slušnému správaniu bez
toho, aby ho videli v reálnom živote. Pri mojej práci jednotlivec
nezmôže nič, fakulta prechádza
veľkou transformáciou. Väčšinou
ide o tímovú prácu, ktorej výsled-

Tárajko s Popletajkou (vpravo) deti poriadne rozveselili. Všetci spoločne spievali a tancovali. 		

kom je vytváranie hodnôt, vychovávanie mladších a odovzdávanie
skúsenosti. Snažíme sa k študentom aplikovať rodinný partnerský
prístup. Sú to naši budúci zamestnávatelia. Sme jedna rodina, jeden
tím. Keď niekto nevládze, ostatní
ho potiahnu,“ doplnila dekanka a
v závere pripomenula, že FMMR
TUKE je veľmi silno orientovaná na
prax.
„Musím povedať, že z prístupu
našich priemyselných partnerov
k fakulte, ku ktorým patria aj Železiarne Podbrezová a.s., si môže
celé Slovensko brať príklad. A mám
veľkú radosť, že absolventi našej
fakulty, ktorá tento rok oslavuje
70. výročie, sú dlhodobo na manažérskych pozíciách a neboja sa
zodpovednosti,“ dodala úspešná
laureátka.
Ako hlasovať?
Ak chcete hlasovať za Ivetu Vaskovú, pošlite SMS v tvare SR 17 na
číslo 7504. Cena SMS je 1 euro s
DPH.
Hlasovať za Ivetu Vaskovú môžete aj prostredníctvom kupónov

Iveta Vasková, dekanka FMMR TUKE

z týždenníka Slovenka, prípadne
online na www.slovenkaroka.sk/
hlasovanie. Ukončenie hlasovania
je 20. júna 2022 o 12. hodine. Na
konci súťaže sa jeden z hlasujúcich
stane výhercom exkluzívnej dovolenky pre dve osoby v Ománe.
Slávnostný galavečer s vyhlásením výsledkov uvidia diváci naživo
23. júna o 20.30 na Jednotke.

Naše ratolesti zaujala technika a spôsob hasenia.

Foto: D. Sliačan

Počas celého dňa vládla na Skalici výborná nálada.

Foto: D. Sliačan

Foto: Ľ. Lacuška

Deň detí bol v znamení atrakcií,
zábavy a radosti našich najmenších
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová pripravilo pre
deti svojich zamestnancov pestrý
program k Medzinárodnému dňu
detí. Na ihrisko v Podbrezovej,
miestnej časti Skalica, smerovalo
v druhú júnovú nedeľu mnoho
ratolestí so svojimi rodičmi, aby
si spolu užili nezabudnuteľný deň.
Ani horúce letné slnko ich neodradilo a decká sa radovali, šantili,
spievali či tancovali.
Pre deti boli pripravené skákacie
nafukovačky, hudobné vystúpenia,
bufet a ďalšie atrakcie. Najväčší
zvedavci mali možnosť vyskúšať si
ovládanie policajného či hasičského auta, pustiť sirény a s hasičmi
striekať vodu z veľkých hadíc. Tí

odvážni otestovali svoje schopnosti na lezeckej stene a veľký ohlas
malo aj maľovanie na tvár.
„Celý deň hodnotím veľmi pozitívne. Bola som milo prekvapená,
lebo všetko dopadlo podľa očakávaní a predstáv. V hojnom počte
prišli zamestnanci Železiarní Podbrezová, takže sme sa všetci stretli a užili si s deťmi príjemný čas,“
povedala Magdaléna Bardelčíková
z odboru personalistiky a miezd,
ktorá bola koordinátorkou akcie.
Ako informovala, na podujatie
sa prihlásilo približne 340 detí. Domov si okrem zážitkov odniesli aj
darčeky.
„Najväčší ohlas mali nafukovacie
atrakcie, dlhý rad bol aj pri stane s
maľovaním na tvár. Pestrý program
pripravili Tárajko s Popletajkou.
Detičky tancovali a tešili sa. Veľmi

sa im páčilo ich vystúpenie,“ pokračovala.
Značnej pozornosti neunikli ani
hasičské či policajné autá. „Všetci
sa fotili a skúšali sirény. Deti mali
veľkú radosť,“ dodala M. Bardelčíková.
Po rokoch pandémie bolo milé
vidieť pokope toľko detí, ktoré
si svoj sviatok dosýta užili. Vďaka vedeniu Železiarní Podbrezová sú podobné akcie príjemným
spestrením a pre deti zážitkom. Z
areálu ihriska na Skalici odchádzali
spokojné a vysmiate. Rodičia zasa
vyslovili želanie, aby sa podobná
oslava uskutočnila aj o rok.
***NAŠA ANKETA***
Deň detí na Skalici sa naozaj vydaril. Svedčia o tom aj slová našich

najmenších. Niektoré deti sme
oslovili, aby nám povedali, čo
všetko na podujatí vyskúšali a čo
sa im najviac páčilo.
Barborka Škantárová, 7 rokov:
Deň detí bol veľmi pekný. Boli sme
aj na koncerte. Najviac sa mi páčilo
divadlo, kde hľadali obra.
Simonka Škantárová, 9 rokov:
Mne sa najviac páčilo maľovanie
na tvár, ale aj skákací hrad, na ktorom nám priviazali lano a mohli
sme liezť. Boli sme i na koncerte a
bolo veľmi dobre.

Barborka

Simonka

Alžbetka

Šimonko

Radko

Alžbetka Farkašová, 10 rokov: Najviac sa mi páčila striekajúca voda,
ktorou nás polievali. Videli sme hasičov, políciu a ešte sme sa mohli

zahrať s deťmi. Počúvali sme pesničky od známych spevákov. Celý
deň bol príjemný.
Šimonko Martinec, 5 rokov: Deň
detí sa mi páčil. Bol som na skákacom hrade. Trošku som sa bál, že
spadnem. Videl som tiež hasičov a
policajtov. Najviac sa mi páčilo policajné auto.
Radko Kuzma, 7 rokov: Na akcii
bolo veľmi dobre. Liezol som na
stenu a šlo mi to veľmi ťažko. Celkom sa mi páčilo pri hasičoch a policajtoch. Ukázali mi, ako sa strieka
voda a ako sa zapínajú sirény na
policajnom aute. Trošku som sa bál
takého zvuku. Stretol som aj kamarátov. Ak mi mama dovolí, pôjdem
aj nabudúce.
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Prihovára sa vám Ing. Ján Villim, personálny riaditeľ ŽP a.s.

Programom predstavenstva prevyšujeme iné spoločnosti
dokončenie zo strany 1
02. Zamestnancovi, ktorého pracovný pomer sa skončil dohodou
z dôvodu, že zamestnanec stratil
vzhľadom na svoj zdravotný stav
podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu a v ŽP a.s. odpracoval
nepretržite ku dňu skončenia pracovného pomeru 30 a viac rokov,
poskytne zamestnávateľ odstupné vo výške šiestich priemerných
mesačných zárobkov. Zamestnancovi, ktorého pracovný pomer
sa skončil dohodou z dôvodu, že
zamestnanec stratil vzhľadom na
svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu
a v ŽP a.s. odpracoval nepretržite
ku dňu skončenia pracovného pomeru 40 a viac rokov, poskytne
zamestnávateľ odstupné vo výške
siedmich priemerných mesačných
zárobkov.
03. Za nepretržitý pracovný pomer v ŽP a.s. sa považuje a pre
účely ods. 01 a ods. 02 tohto článku sa započítava aj predchádzajúca doba zamestnania v niektorej z
dcérskych spoločností ŽP a.s. a v
ŽP GROUP, ktoré na seba plynule
nadväzujú.
Článok 3 – odchodné.
01. Zamestnancovi patrí odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku
na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schop-

nosti vykonávať zárobkovú činnosť
je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného
mesačného zárobku, ak požiada o
poskytnutie uvedeného dôchodku
pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
02. Zamestnancovi patrí pri
skončení pracovného pomeru
odchodné najmenej v sume jeho
priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný
starobný dôchodok na základe
žiadosti podanej pred skončením
pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
Zamestnávateľ nie je povinný
poskytnúť odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68
ods. 1., t. j. okamžitým skončením
pracovného pomeru z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny, alebo ak bol zamestnanec
právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin.
03. Predstavenstvo ŽP a.s. rozhodlo o poskytnutí zvýšeného
odchodného podľa dĺžky trvania
pracovného pomeru v ŽP a.s. nasledovne:

Do odpracovaných rokov sa započítava celková doba trvania pracovných pomerov v ŽP a.s. a v ŽP
GROUP, ktoré na seba plynule nadväzujú.
Vážení zamestnanci,
v ďalšom čísle podnikových novín Podbrezovan sa viac dočítate o
sociálnej oblasti.

Považujem za veľmi dôležité, aby
si to zamestnanci uvedomovali.
Ide totiž o súčasť záväzku Predstavenstva ŽP a.s., mimo Kolektívnej
zmluvy, v starostlivosti o zamestnancov. Ako personálny riaditeľ
Železiarní Podbrezová a.s. budem
vynakladať maximálne úsilie, aby
Program predstavenstva ŽP a.s. bol
dôsledne naplnený, pretože mať

spokojných zamestnancov je to najlepšie, čo si môžeme priať. Osobne
ma mrzí, že v priebehu roka od nás
veľa zamestnancov odišlo. Som
presvedčený, že mnohí inde nenašli
lepšiu starostlivosť zamestnávateľa
ako poskytujú Železiarne Podbrezová. Avšak právo rozhodnúť sa poskytnúť svoje služby v ktorejkoľvek
inej spoločnosti je sväté.

Trvanie pracovného pomeru a
priznané zvýšené odchodné:
● 20 a viac rokov – zvýšenie o 2
priemerné mesačné zárobky,
● 30 a viac rokov – zvýšenie o 4
priemerné mesačné zárobky,
● 40 a viac rokov – zvýšenie o 6
priemerných mesačných zárobkov.

Súťaž medzi zmenami v prevádzkarni energetika

Rozdiely medzi jednotlivými kolektívmi boli minimálne
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Po prestávke zapríčinenej pandémiou koronavírusu beží v akciovej
spoločnosti Železiarne Podbrezová opäť súťaž medzi pracovnými
zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach. Sú do nej
zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne
bezšvíkových rúr, ťahárne rúr,
centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality.
Kritériá súťaže sú zamerané na
kvalitu, výsledky hospodárenia,
dodržiavanie zásad bezpečnosti
pri práci, reklamácie a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní.
Vlani sme kvôli vynechanému
ročníku o súťaži zmien v našich
novinách nepísali, teraz vám opäť
predstavujeme víťazné kolektívy
jednotlivých prevádzkarní.

O priebehu súťaže v energetike
nás informoval Jozef Kováčik,
vedúci strediska v starom závode, pracoviská – vodné elektrárne (hydrocentrála Jasenie,
hydrocentrála Dubová, hydrocentrála Piesok, malá vodná elektráreň Predajná a prislúchajúce vtokové zariadenia – hate), údržba
energetických rozvodov technických plynov.
Ako pokračovala súťaž medzi
zmenami v minulom roku?
- Súťaž medzi zmenami pokračovala aj vlani v nezmennej forme.
Zapojení sú do nej zamestnanci
elektrární Piesok, Jasenie, Dubová, malej vodnej elektrárne Predajná, vtokové zariadenia – hate
a údržby rozvodu technických plynov.
Sú kritériá súťaže rovnaké ako v
predchádzajúcich rokoch alebo
medzitým pribudli nové hodno-

Víťazná zmena „D“ v údržbe energetických rozvodov technických plynov.

Foto: T. Kubej

Víťazná zmena „D“ v elektrárni Piesok.					

tiace prvky?
- Tak ako v minulosti, aj v roku
2021 ostali kritériá nezmenené.
Vo vodných elektrárňach sú zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie, to
znamená, využitie maximálneho
množstva prietočnej vody a minimalizovanie poklesu výroby z dôvodu prestojov. Ďalej sú to kritériá
zohľadňujúce pracovnú úrazovosť
a poriadok na pracovisku.
Pre pracovisko údržby technických plynov sú zamerané na dodržiavanie predpísaného denného
maximálneho množstva zemného
plynu a dodržiavanie tolerancie
využitia acetylénových zväzkov.
Takisto sem patria kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku.

Foto: T. Kubej

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh Predstavte nám víťazný kolektív za
rok 2021.
súťaže?
- Víťazom súťaže medzi zmenami
- Medzi zamestnancami údržby
technických plynov malo na výsled- za rok 2021 bola zmena „D“, ktorú
né hodnotenie najväčší vplyv krité- vedie zmenový majster Ján Auxt.
rium dodržiavanie tolerancie využiČo posunulo víťazov do popredia
tia kapacity acetylénových zväzkov.
Medzi zamestnancami elektrár- pred ostatné súťažné kolektívy?
- Súťaž medzi
ní a vtokových
zmenami bola
zariadení – hatí
Víťazom súťaže
v roku 2021 poto boli úlohy
vyrovzamerané
na medzi zmenami za rok merne
naná. Rozdiely
dosahovanie
2021 bola zmena „D“,
medzi jednotlimaximálnej vývými kolektívmi
roby elektrickej
ktorú vedie zmenový
boli minimálne.
energie, ktorá je
majster Ján Auxt.
Poďakovanie za
ovplyvňovaná výdobre odvedenú
datnosťou vodných tokov a technickým stavom prácu patrí aj ostatným zmenám
technologického zariadenia vod- strediska prevádzkarne energetika
starý závod.
ných elektrární.
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Zreštaurovaný vzácny oltár previezli na hrad Ľupča
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Oltár Očisťovania Panny Márie
sa v uplynulých dňoch, po sto
rokoch, vrátil na svoje pôvodné
miesto – do kaplnky hradu Ľupča.
Ako sme písali v minulých číslach
novín Podbrezovan, vzácny artikel
prešiel rukami odborníkov, ktorí
ho kompletne zreštaurovali a inštalovali do hradnej kaplnky. Výnimočná pamiatka bude na hrade
najväčším lákadlom tohtoročnej

letnej turistickej sezóny. Oltár bol
doteraz umiestnený v kuratele
Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.
Reštaurovanie realizoval akademický sochár Dušan Hagara. Ako
povedal, išlo o náročný proces.
Bolo potrebné, aby sa všetky časti
pamiatky zachovali.
„S reštaurovaním sme začali v októbri minulého roka. Oltár
bol prevezený z múzea ku mne.
Bol rozložený na malé kusy a niektoré ornamenty boli polámané.

Chlapi pri ručnej vynáške jednotlivých zrekonštruovaných častí oltára zdolávali viac ako
dvesto schodov.
Foto: M. Gončár

Začali sme všetko skladať, čistiť,
upevňovať a napustili sme drevnú
hmotu. Mali sme aj kontrolné dni.
Museli sme drobnú architektúru
„nasucho“ zložiť a hľadať najlepší
spôsob, ako oltár poskladať a spevniť,“ povedal Hagara a doplnil, že
oltár ešte niekoľkokrát rozkladali
a následne dávali dokopy. „Po zreštaurovaní sme ho znovu rozložili,
zabalili, aby sa nepoškodil, priviezli
na hrad a hore schodmi povynášali
do kaplnky, kde sme ho znovu poskladali,“ pokračoval.
Podľa umelca je každá podobná práca zaujímavá a berie ju ako
výzvu. Pri hradnom oltári bola tou
najväčšou rekonštrukcia hlavičiek
anjelikov a hlavice stĺpov. „V podstate sme mali len rytinu, na ktorej boli náznaky pôvodnej podoby. Mal som trošku obavy, ako to
celé bude pôsobiť po zavesení na
oltárnu architektúru. Preto som si
hlavičky najskôr namodeloval do
hliny, následne urobil sadrové odliatky a tie sme už korigovali. Boli
v rovnováhe s ostatnými dekoratívnymi prvkami a výzdobou oltára.
Išlo o najnáročnejšiu etapu reštaurovania,“ priznal.
Ako v závere povedal, oltár je
skutočne vzácnym kusom a bolo
potrebné citlivo pristupovať ku
každému kroku jeho obnovy. Výnimočný je aj z iného hľadiska. „Je
zasvätený Očisťovaniu Panny Márie. Toto pomenovanie sa vyskytuje na oltároch zriedkavo a ide o

Dušan Hagara pri skladaní zreštaurovaného oltára.

raritu. Preto som študoval a hľadal,
z čoho vzniklo,“ dodal umelec.
Po zreštaurovaní bude oltár 28.

Foto: V. Homola

júna za prítomnosti partnerov projektu odhalený pre médiá a následne sprístupnený pre verejnosť.

Žiaci našej školy deklasovali na turnaji konkurenciu
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

V utorok, 7. júna, sa študenti Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová (SSŠ ŽP) zúčastnili
11. ročníka futbalového turnaja O
putovný pohár riaditeľa Spojenej
školy v Banskej Bystrici. Celkovo
sa na podujatí predstavilo osem
tímov. Okrem nášho výberu to
boli aj domáci, Spojená škola Hradec Králové z
Českej republiky a ďalšie školy spod Urpína
– Gymnázium
J. G. Tajovského, Stredná športová škola, Stredná odborná škola,
Stredná priemyselná škola J. Murgaša a Obchodná akadémia.
Úvodný žreb rozdelil tímy do
dvoch štvorčlenných skupín. Na-

šich žiakov čakali chalani z Hradca
Králové, Strednej športovej školy a
Strednej priemyslovky J. Murgaša.
V skupinách sa hralo systémom
každý s každým, dvakrát po desať
minút, podľa pravidiel malého futbalu.
Prevaha v každom zápase
Železiari sa pustili do súperov
bez rešpektu a už po prvom stretnutí bolo jasné, že musia s nimi
ostatní počítať.
Naši žiaci rozdrvili na úvod
Strednú športovú školu 8:1. Pri
chuti boli aj v druhom meraní síl,
keď českému protivníkovi nedovolili skórovať. Naopak, sieť súpera rozvlnili až päťkrát, a tak mohli
nastúpiť do záverečného vystúpenia v skupine uvoľnene. Vedomí si

Víťazné družstvo našich žiakov, ktorých viedol Ivan Klusaček (vpravo). 					

svojej sily naši chlapci nič nepodcenili, brankár Morong opäť zatiahol
roletu a na konci stretnutia svietil
na ukazovateli stav 3:0. Vďaka dominancii v skupine postúpili hráči
SSŠ ŽP priamo do finále bez straty
bodu a parádnym skóre 16:1.
Aj v záverečnom súboji o zlato
jednoznačne dominovali a organizátora turnaja – Spojenú školu
Banská Bystrica, zdolali presvedčivo 5:1. Po záverečnom hvizde dvihol kapitán Patrik Hanes nad hlavu
víťaznú trofej. Okrem putovného
pohára priniesli železiari domov
aj individuálne ocenenie. Najlepším hráčom turnaja sa stal Marek
Belko.

Patrik Hanes, kapitán víťazov, preberá z rúk riaditeľa putovný pohár.

Foto: SSŠ ŽP

Spokojnosť trénera
Výber SSŠ ŽP viedol na turnaji
Ivan Klusaček. Ten bol po skončení akcie právom spokojný, veď
jeho mužstvo jednoznačne deklasovalo konkurenciu. „Naša pre-

Foto: SSŠ ŽP

miérová účasť na tomto podujatí kujeme za pozvanie a už teraz sa
vyšla na výbornú po všetkých tešíme na budúcoročnú obhajobu
stránkach. Chalanov musím po- prvého miesta. Bolo nám cťou byť
chváliť za vzornú
súčasťou tejto
reprezentáciu a
peknej banskoNaša premiérová bystrickej futbakvalitu, ktorou
j e d n o z n a č n e účasť na tomto podujatí lovej tradície.“
ovládli turnaj a
Výber družvyšla na výbornú po
zanechali skvelý
stva SSŠ ŽP povšetkých stránkach.
dojem na všetzostával z našich
kých,
vrátane
najlepších štuChalanov musím
pána riaditeľa.
dentov – šporpochváliť za vzornú
Ten im osobne
tovcov strednej
pogratuloval k reprezentáciu a kvalitu, odbornej školy
zaslúženému pra gymnázia, mektorou jednoznačne
venstvu a odonovite: brankár
ovládli turnaj a
vzdal putovný
Patrik Morong a
pohár. Spojenú
hráči Viktor Tazanechali skvelý
školu
Banská
tár, Marek Beldojem na všetkých,
Bystrica vyzdviko, Patrik Hanes,
hol za skvelú vrátane pána riaditeľa. Maxim Dzurík,
atmosféru, orMatúš Hudák,
ganizáciu, zabezpečenie a krás- Samuel Sekáč, Ján Jakab, Marek
ne prostredie,“ zhodnotil turnaj Baričiak, Daniel Knesz a Adrián
Klusaček a v závere dodal: „Ďa- Lutka.
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Dychová hudba Železiarne Podbrezová
získala na festivale viacero ocenení
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Festival dychových hudieb v obci
Valaská – Memoriál Jožka Kučeru, napísal v druhý júnový víkend
jubilejnú 50. kapitolu. Neodmysliteľnou súčasťou hudobnej prehliadky je už desaťročia Dychová
hudba Železiarne Podbrezová,
ktorá stála pri zrode tohto obľúbeného podujatia.
Jej členovia, pod taktovkou dirigenta Jakuba Laca, potešili návštevníkov tohtoročného festivalu
príjemným umeleckým vystúpením. Okrem zahraných skladieb si
v závere svojho koncertu prevzali
viacero ocenení. Najmladšia členka, klarinetistka Eva Honková, získala cenu za prínos a reprezentáciu
dychovej hudby. Rovnaké ocenenie
sa dostalo do rúk flautistke Leonke

Jančovej.
„Obe dievčatá reprezentujú našu
najmladšiu generáciu hudobníkov
a pevne verím, že v tradícii dychovej hudby budú naďalej pokračovať,“ vyslovil želanie Jakub Laco.
Neboli to však jediné individuálne
ocenenia pre členov nášho orchestra. Za rozvoj dychovej hudby bola
odmenená aj dlhoročná členka Eva
Bamburová. Ceny odmeneným
odovzdali Peter Jenča, starosta
obce Valaská a Tatiana Salajová,
riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
Odmenili aj kolektív
Špeciálnu cenu za dlhoročnú
spoluprácu a organizačné vedenie
orchestra si prevzal Vojtech Kotrán,
najstarší člen Dychovej hudby ŽP,
ktorý sa minulý rok dožil krásneho
životného jubilea. Odovzdal mu ju

Klaudia Chomisteková vystupuje s dychovkou na viacerých akciách.

Foto. M. Gončár

Bilancia
chrípkovej sezóny
Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica

Chrípková sezóna 2021/2022 nebola poznačená celoštátnou chrípkovou epidémiou. Rovnaká situácia bola aj v minulej. Lokálne epidémie
boli hlásené len ojedinele, netýkali sa však okresov nášho kraja. Ako
informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva, chorobnosť na
chrípku a iné respiračné ochorenia v porovnaní s vlaňajšou sezónou
vzrástla. Je však nižšia ako pred pandémiou.
Po atypickej chrípkovej sezóne 2020/2021, ktorá bola významne poznačená prísnymi protiepidemickými opatreniami, už možno hovoriť o
čiastočnom návrate k trendom pozorovaným pred nástupom pandémie
COVID-19. Vývoj krivky chorobnosti na akútne respiračné ochorenia
(ARO) a chrípke podobným ochoreniam (CHPO) sa počas chrípkovej sezóny 2021/2022 čiastočne priblížil obvyklému charakteru chrípkových
sezón na Slovensku.
Už druhú sezónu po sebe sme zaznamenali nárast počtu zaočkovaných osôb proti chrípke (šesť percent), v minulej to bolo 5,7 percenta.
Zároveň ide o najvyššiu úroveň zaočkovanosti od sezóny 2011/2012.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO a CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, najmenšia u 60 ročných
a starších.

Ilustračné foto: pexels.com

Jakub Laco (v strede vľavo) preberá ocenenie z rúk Petra Jenču, starostu Valaskej. 				

Vladimír Dianiška, predseda Združenia dychových hudieb Slovenska.
Odmenení neboli iba jednotlivci,
ale i celý kolektív našej dychovky za
dlhoročnú spoluprácu s festivalom
vo Valaskej.
„Som nesmierne rád za všetky
ocenenia. Veľmi ma teší najmä
fakt, že môžeme byť súčasťou dlhoročného festivalu a taktiež, že
sa nám darí, spoločne s dychovými
orchestrami v regióne, udržať túto
krásnu tradíciu,“ pokračoval J. Laco.
Druhé veľké vystúpenie
Členovia Dychovej hudby ŽP si
nedeľné vystúpenie pred desiatkami divákov naplno užili. Predchádzajúce obdobie pandémie bolo
pre nich náročnou skúškou. „Koncert vo Valaskej nebol prvým po
pandémii. Pred niekoľkými dňami
sme účinkovali na Medzinárodnom

festivale mládežníckych dychových
hudieb v Piešťanoch, kde sme boli
pozvaní ako hostia. Samozrejme,
bolo veľmi náročné vrátiť sa späť
do kondície, v ktorej sme boli pred
pandémiou. Ale i napriek dvojročnej prestávke, ktorú sa nám občas
podarilo na krátky čas prerušiť,
sme boli všetci plní odhodlania a
chuti pracovať na novom repertoári a vrátiť dychovému orchestru
zvuk, ktorým sme sa rozlúčili novoročným koncertom v roku 2020,“
doplnil dirigent.
Pozývajú nových členov
Ťažké obdobie je, zdá sa, minulosťou a pred našou dychovkou sú
ďalšie nové výzvy. Pod taktovkou
skúseného dirigenta budú členovia nášho orchestra naďalej tvrdo
pracovať, aby zachovali tradície a
potešili svojich poslucháčov. „Je

Foto: M. Gončár

obrovská česť a zodpovednosť stáť
na čele jedného z najstarších umeleckých kolektívov na Slovensku. Je
to obzvlášť náročné v dobe, kedy
mladá generácia nemá taký záujem
o dychovú hudbu ako v minulosti.
Plánujeme začiatkom budúceho
školského roka urobiť výchovný
koncert pre deti a taktiež verejnú skúšku. Budeme dúfať, že sa
nám do najstaršieho orchestra na
Slovensku podarí dostať novú najmladšiu generáciu, aby sme mohli ďalej rozvíjať tradíciu dychovej
hudby,“ prezradil J. Laco a v závere
dodal: „Touto cestou by som chcel
vyzvať rodičov, aby zvážili účinkovanie svojich ratolestí v dychovej
hudbe, a tým pomohli udržať tradíciu. Samozrejme, dvere sú otvorené pre všetky vekové kategórie
bez rozdielu vzdelania či civilného
povolania.“
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Prinášame vám seriál o systematickej obnove hradu Ľupča

Časť 8: Reštaurovanie interiéru
Tribelovej schodiskovej veže
Stojí sám nad údolím Hrona medzi Banskou Bystricou a Breznom už 750 rokov. Jeden z autenticky najzachovalejších 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 dopomáha 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.

Jedálny lístok
20. – 26. 6. 2022
Pondelok
Polievky: kapustová s klobásou,
sedliacka, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zelerovozemiakové pyré,
● Hovädzie mäso námornícke, tarhoňa, uhorka,
● Zapekaná brokolica s tofu,
● Bulharský šalát s bravčovým mäsom, pečivo.
Utorok
Polievky: hovädzia s pečeňovými
haluškami, tekvicová, pečivo.
● Bravčový guláš segedínsky, knedľa,
● Morčacie prsia plnené nivou,
ryža, šalát,
● Francúzske zemiaky, uhorka,
● Svieži letný šalát, pečivo,
● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: oravská fazuľová, rascová s vajcom, pečivo.
● Kuracie prsia na smotane s hlivami, cestovina,
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaková kaša, šalát,
● Zapekaný bravčový rezeň so syrom, fit šalát,
● Dukátové buchtičky s vanilkovým
krémom,
● Bageta salámová so šalátom.
Štvrtok
Polievky: držková, špenátová so syrovými haluškami, pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát,
● Bravčové stehno hamburské,
knedľa,
● Treska na masle, bulgur so sušenými paradajkami,
● Zemiakovo-bryndzové pirohy so
slaninou.

Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

Do Tribelovej schodiskovej veže
sa vchádza z dvoch strán – buď z
dolného hradného nádvoria už
opísaným neogotickým schodiskom (Podbrezovan 11, seriál o
obnove, časť 7), alebo z horného
nádvoria cez veľký dverný otvor s
neskororenesančným kamenným
portálom a zachovanými staršími
drevenými dvojkrídlovými dverami. Interiér veže
tvorí jedna priechodná miestnosť
o b d ĺ ž n i ko v é h o
pôdorysu, priečne predelená hrubým múrom na dve časti. V deliacom múre je široký a vysoký otvor,
ukončený lomeným oblúkom, cez
ktorý sú obidva priestory navzájom
prepojené do jedného celku. Múr
má opornú funkciu pre konštrukcie
odlišných klenieb – kláštornej klenby s lunetami nad väčšou časťou a
valenej klenby, ktorá je nad schodiskom v menšej časti. Klenba nad
strmým schodiskom prudko stúpa
smerom na horné nádvorie hradu. V juhovýchodnej stene väčšej
miestnosti je takmer na celú šírku
umiestnený veľký okenný otvor so
segmentom oblúka.
Zreštaurované boli
omietky a strieľne
Celý tento neskororenesančný
priestor bol reštaurovaný. Reštaurátorské práce boli upriamené na
prinavrátenie pôvodného výrazu
interiéru prezentáciou zachovaných častí pôvodných omietok a

bielej monochrómnej úpravy. Na
stenách a klenbách boli odstránené
všetky mladšie zásahy a nevhodné
opravy pomerne dobre zachovanej
originálnej omietky. Poškodené
omietky boli spevnené a chýbajúce časti opäť doplnené novou.
Spoločná stena v interiéri Tribelovej schodiskovej veže, ktorú tvorí
severovýchodná stena Rubigallovej veže, bola pôvodne omietnutá
hrubšie a od ostatných omietok
mladšieho interiéru bola odlišná aj
hrubým spracovaním na povrchu.
Na základe uvedených zistení sa
omietka z obdobia
výstavby Tribelovej schodiskovej veže zachovala
iba v malom rozsahu. Stena bola
reštaurovaním prezentovaná v originálnej úprave pôvodnej exteriérovej omietky. Objavené strieľne
boli odkryté a prezentované v podobe, v akej sa zachovali.
Výklenok hradnej stráže
V malom výklenku v severozápadnom rohu Tribelovej veže a v
jej severovýchodnej stene boli objavené pôvodné časti kamenných
segmentov pochádzajúcich z ostenia portálu tohto výklenku, ktorý
bol v hornej časti ukončený oblúkom. Predpokladáme, že výklenok
mohol slúžiť pre hradnú stráž. Vo
výklenku bola vytvorená murovaná podesta – sedadlo. Na podlahe
sa našli aj zostatky uhlíkov dreva a
na vnútorných stenách boli stopy
zadymenia. Nikde však nebol zistený komín alebo otvor v stene na
odvedenie dymu. Je možné, že za-

Piatok
Polievky: šošovicová kyslá, frankfurtská, pečivo.
● Bravčový rezeň prírodný, slovenská ryža, šalát,
● Vyprážaný syr, opekané zemiaky,
tatárska omáčka,
● Plnené kelové listy zeleninou,
šalát,
● Zapekané palacinky s tvarohom,
● Bageta Gurmán.
Sobota
Polievka: zeleninová, pečivo.
● Bravčová pečienka sedliacka,
červená kapusta, knedľa,
● Kuracie prsia orientálne, tarhoňa, šalát.
Nedeľa
Polievka: brokolicová dánska, pečivo.
● Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina,
● Bravčový rezeň na rasci, ryža,
uhorka.

Pamätná tabuľa Gašpara Tribela osadená pod schodiskom ústiacim do východného vstupu na horné nádvorie Ľupčianskeho hradu.
Foto: archív

dymenie a uhlíky boli pozostatkami
po vyhrievacom koši. Výklenok bol
zreštaurovaný, časti kamenného
ostenia boli vrátené na svoje pôvodné miesto. Nezachované časti
kameňa boli s použitím kompozitu
umelého kameňa doplnené tvarovo, farebne a aj štruktúrou podľa
zachovaného originálu. Na omietkach boli odstránené poškodenia a
vo vnútri bol použitý zjednocujúci
nový patinovaný náter.
Odprezentovanie
odvodňovacej šachty
V priestore medzi schodiskom
vedúcim na horné nádvorie a výklenkom bol pri úprave (zjednotení
úrovne) podlahy zaznamenaný nález staršieho základu zaniknutého
objektu vymurovaného z kameňa.
Nález je prezentovaný nad úrovňou
súčasnej podlahy. V tej istej časti
miestnosti, na druhej strane schodiska v juhozápadnom kúte, bol v
podlahe počas prác zaznamenaný
ďalší nález. Objavil sa tu pomerne veľký, niekoľko metrov hlboký
otvor – šachta, ktorá bola v minulosti používaná na odvod zrážkovej
vody z horného nádvoria. Šachta
bola podrobená archeologickému
výskumu, ktorý priniesol viacero
zaujímavých nálezov. Tento objav
bol po reštaurovaní sprístupnený.
Horné časti šachty boli očistené
a spevnené. Po okrajoch stien sa
vytvorili vetracie otvory, vnútro
šachty bolo osvetlené a otvor sa
zabezpečil prekrytím bezpečnostným sklom v úrovni novej podlahy.
Záchrana
kamenných artefaktov
V obidvoch okenných otvoroch
haly schodiskovej veže boli staré
nefunkčné výplne vymenené za
nové. Kamenné reliéfy erbov z obdobia držiteľa hradu Gašpara Tribela sa zachovali v pomerne dobrom
stave. Sú zhotovené z pieskovca.
Kamenná platňa s nápisom a menšia platňa pod ňou boli zhotovené z
tufového kameňa, v ktorom sa nachádzajú kúsky tvrdšieho andezitu
rôznej veľkosti. Najviac poškodená
bola platňa s nápisom, ktorá bola v
minulosti vertikálne rozlomená na
dve časti. Došlo tiež k mechanickým poškodeniam na jej povrchu
aj pri jednotlivých písmenách, čo
znejasňovalo zrozumiteľnosť textu.
Reštaurovaním platne a ostatných
kamenných prvkov bol poverený
Tomáš Lupták. Obidve platne boli
zo steny demontované. Kamenná
hmota bola spevnená, poškodené
miesta vytmelené a vyretušované. Vyretušované bolo aj pôvodné
zdôraznenie textu. Obidve časti
platne boli po reštaurovaní osadené späť na stenu. Okolo nich bol
vytvorený nový predstúpený hranatý štukový rám. Z podlahy boli
počas prác odstránené betónové
potery. V celom priestore sa položila nová tehlová dlažba a stupne
schodiska boli obložené kamennými platňami.
V nasledujúcom čísle novín Podbrezovan vám prinesieme ďalšiu
časť seriálu, v ktorom odhalíme
etapy dvadsaťročnej systematickej obnovy hradu Ľupča.

Jedálny lístok
27. 6. – 3. 7. 2022
Pondelok
Polievky: stupavská zabíjačková,
roľnícka, pečivo.
● Bravčový rezeň na lesných hríboch, ryža, uhorka.
● Držky na diabolský spôsob,
knedľa,
● Kuracie prsia s brokolicou a mandľami, zeleninová obloha,
● Šalát mexický, pečivo.
Utorok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom,
pohronská, pečivo.
● Bravčová krkovička zbojnícka,
opekané zemiaky, šalát,
● Goralská pochúťka, cestovina,
● Losos na masle, dusená zelenina,
● Buchty na pare s nutelou, maková posýpka, kakao,
● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: karfiolová, bulharská, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková,
knedľa,
● Restovaná kačacia pečeň, hrášková ryža, cvikla,
● Fašírka, paradajková kapusta, zemiaky,
● Šalát astória, pečivo,
● Bageta šampiňónová so šunkou.
Štvrtok
Polievky: slepačia, kapustová letná, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, zemiaková kaša, kompót,
● Bravčové mäso Chilli con Carne,
tarhoňa, šalát,
● Ružový cestovinový šalát s tuniakom,
● Škoricové osie hniezda, kakao.
Piatok
Polievky: údeninová, kláštorná, pečivo.
● Bravčový rezeň s brusnicami a
hruškou, ryža,
● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa,
● Lasagne mäsové,
● Zemiakové knedličky čučoriedkové so strúhankou,
● Bageta s kuracím mäsom.
Sobota
Polievka: gulášová, pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou
omáčkou, cestovina,
● Bravčový rezeň na srbský spôsob, ryža, uhorka.
Nedeľa
Polievka: paradajková, pečivo.
● Bravčové stehno nitrianske,
knedľa,
● Kuracia prsia na čínsky spôsob,
slovenská ryža, šalát.
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Spomienky
Dňa 8. júna uplynulo pätnásť rokov
odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Anton BANÍK z Valaskej.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a synovia s rodinami
...
Dňa 9. júna sme si pripomenuli prvé
smutné výročie od úmrtia našej
mamy, starej mamy, svokry, sestry,
švagrinej a tety
Heleny KOVÁČIKOVEJ z Valaskej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
S láskou spomína syn Milan s manželkou Annou,
dcéra Alena s manželom Miroslavom, dcéra
Jarmila s priateľom Marekom a vnúčatá Peter,
Natália, Martin, Miroslav, Alžbetka a Kamilka
...
„Kto žil v srdciach tých, ktorých
opustil, ten nezomrel.“
Dňa 14. júna sme si pripomenuli
dvadsaťtri rokov odvtedy, ako sme
sa navždy rozlúčili s naším drahým
otcom, starým a prastarým otcom
Arnoldom ZVARÍKOM z Podbrezovej.
Spomíname s láskou a úctou
...
„V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Zostali
sme v žiali, no navždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí ťa milovali.“
Dňa 19. júna uplynie šesť rokov, čo
nás navždy opustil
Albín SLOVÍK z Dolnej Lehoty.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn, dcéra a švagriná s rodinami

V máji odišli
do predčasného
starobného dôchodku
Pavel FIGĽUŠ
Ivan MATTOŠ
Ľudmila ŠTULRAJTEROVÁ
Drahoslav TRAJTEĽ
do starobného dôchodku
Jaroslav BUBELÍNY
Vladimír DEMIAN
Kamil VLČEK
V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní
Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do
ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky
z Podbrezovana č. 11, v
ktorej sa ukrýval citát
od amerického spisovateľa a humoristu Marka Twaina: „Tajomstvom
dosiahnutia pokroku je začať.“
Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Kristínu
Majerovú z prevádzkarne valcovňa bezšvíkových
rúr. Cenu do súťaže venovala spoločnosť ŽP EKO
QELET a.s. Výherkyňa si ju môže prevziať v redakcii, v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.

V júni
blahoželáme
Pracovné jubileá
25 rokov
Juraj BREČKA
Ing. Radoslav BÚTORA
Ing. Lila CSORDÁŠOVÁ
Ing. Harold ČAPEK
Juraj GLEMBA
Peter KOŠTIAL
Milan MAJERÍK
Ing. Ľubomír PATIN
Miroslav STRAKOTA
Milan SVITEK
Tomáš VETRÁK
30 rokov
Rastislav ADÁMEK
Janka BÁLINTOVÁ
Pavel BIROŠ
Milan DROPČO
Miloš GREGUŠ
Ing. Miloslav JOURA
Jozef LÁNI
Mgr. Danka MÔCIKOVÁ
Peter MURÁNSKY
Peter TURŇA
35 rokov
Robert BOLGÁR
Zdeno RUŽIČKA

40 rokov
Marta MITUNÍKOVÁ
Iveta PANČÍKOVÁ
Mária PLEVOVÁ
Životné jubileá
Peter GIERTL
Peter KÚDELKA
Peter PAVLÍK
Juraj SCHÖN
Milan BLAŽEČKA
Daniela DONOVALOVÁ
Maroš GREGOR
Ján KRIŠTOFÍK
Roman LONGAUER
Ivana LUPTÁKOVÁ
Ľubomír ŠVANTNER
Želmíra ISKROVÁ
Vojtech PUŠKA

Murphyho zákony
• Nepodstatné veci sú vybavené hneď, dôležité sa nevybavia
nikdy.
• Ak sa už veci nemôžu ďalej
kaziť, aj tak sa budú. Ak sa zdá,
že sa veci zlepšujú, niečo ste
prehliadli.
• Znehodnotenie materiálu je
priamo úmerné jeho hodnote.
• Nech sa zničí čokoľvek, práve
to bude vidno.
• Prvý zaspí vždy ten, kto chrápe.

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

Hrajte o cenu od Všeobecnej zdravotnej poisťovne

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 27. júna. Okrem svojho mena
nám píšte aj odborný útvar alebo prevádzkareň, kde pracujete. Na jedného z vás čaká vecná cena od Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom vydaní novín.

V tajničke sa ukrýva citát, ktorého autorom je francúzsky spisovateľ Guy De Maupassant.
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Futbalisti odštartovali
prípravu na Fortuna ligu
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Už bez Rolanda Galčíka a mládežníckych slovenských reprezentantov odštartovali prípravu na novú
sezónu futbalisti FK Železiarne
Podbrezová. Trénerovi Romanovi
Skuhravému boli k dispozícii dve
desiatky hráčov.
Chlapci si oddýchli po náročnej
postupovej sezóne, a po troch týždňoch sa stretli na štadióne v Podbrezovej. Už o mesiac ich totiž čaká
ostrý štart v našej najvyššej súťaži,
preto je potrebné dbať na každý
detail.
„Prípravu chceme absolvovať
približne s 24 hráčmi. Jej súčasťou
je aj dvojzápas, po ktorom sa bude
káder pomaličky zužovať,“ povedal
Miroslav Poliaček, generálny manažér tímu pre klubový web. Momentálne v klube riešia
príchody a odchody,
ale aj rokovanie o novej dvojročnej zmluve
pre trénera Romana
Skuhravého. „Odviedol dobrú robotu a
veríme, že mužstvo
sa pod ním bude ďalej posúvať,“
pokračoval Poliaček.

Úspešná biatlonová výprava s trénerom P. Kazárom na pretekoch v Predajnej. Foto: FB

Naši futbalisti začali prípravu prvým tréningom vo Valaskej.

Pozitívom je, že kostra tímu by
mala ostať. V hre sú len dva alebo
tri odchody. Ide o hráčov zo širšieho kádra.
„Snažíme sa mužstvo
oživiť a priniesť vhodné typy, aby bolo ešte
silnejšie,“ dodal generálny manažér.
Tešia sa na ligu
Najskúsenejším hráčom v kádri železiarov bude Michal
Breznanik. Ten sa na účinkovanie

Erik Grendel bude patriť k najskúsenejším hráčom nášho tímu.

Foto: FK ŽP

Foto: FK ŽP

v našej najvyššej súťaži veľmi teší.
„Všetci sme radi, že budeme hrať
Fortuna ligu. Pre nás je dôležité,
že zostáva tréner Skuhravý. Hráme jeho systém, ktorý nás naučil.
Vie, ako sa pripraviť na túto súťaž
a mladí hráči sa pri ňom posunuli
o veľký kus. Sme skvelý tím, máme
dobré mužstvo,“ povedal bývalý
slovenský reprezentant, ktorý má
za sebou bohaté ligové skúsenosti.
Našich futbalistov čakajú už v
sobotu prvé dva prípravné zápasy. Najskôr na pôde Liptovského
Mikuláša (o 11. hodine) a večer,
doma v Zelpo aréne, privítame
MŠK Žilina (o 18. hodine). Vstup
na všetky domáce prípravné duely
bude pre divákov voľný.
Predaj permanentiek
Náš klub v najbližších dňoch
spustí predaj permanentiek na
novú sezónu (miesto a čas predaja
ešte budú upresnené).
Celosezónna permanentka na
ligové zápasy, vrátane Slovnaft
cupu, bude stáť 50 eur, pre ženy a
osoby nad 60 rokov 30 eur. Cena
vstupenky na domáce stretnutia
bude v novej sezóne päť eur, pre
ženy a osoby na 60 rokov tri eurá a
deti do 15 rokov spolu so ZŤP fanúšikmi vstupné neplatia.

Naši cyklisti dosahujú v novej
sezóne výborné výsledky
Peter Medveď
tréner Cyklistického oddielu ŠK ŽP

Cyklistická sezóna sa rozbehla na
plné obrátky a naši pretekári už
majú za sebou viacero podujatí.
Absolvovali po tri kolá Slovenského pohára v cestnej, horskej aj
dráhovej cyklistike. Okrem toho

raz štartovali v rámci Českého pohára v cestnej cyklistike.
V kategórii kadetov boli absolvované súťaže na ceste nominačnými
pretekmi na Európsky olympijský
festival mládeže 2022, ktorý sa
uskutoční v Banskej Bystrici v termíne od 24. do 30. júla. Slovensko
budú na prestížnom mládežníckom

Podbrezovské družstvo kadetov na prvom mieste.
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medzinárodnom podujatí reprezentovať traja pretekári. V kvalifikácii sa z našich kadetov najlepšie
darí Samuelovi Fedorovi, ktorý je
na priebežnom druhom mieste.
Preteky Slovenského pohára na
dráhe a tiež medzinárodné preteky „500 + 1 kolo“ v Brne boli nominačnými pretekmi juniorov na
majstrovstvá Európy, kde budú
Slovensko reprezentovať dvaja juniori. Nášmu cyklistovi Adamovi
Haľakovi sa v nominácii darí, keď v
rozhodujúcich pretekoch 14. a 15.
mája v Prešove zvíťazil v stíhacích
pretekoch aj v olympijskom omniu.
Na dráhe v Prešove sa darilo
taktiež kadetom. V stíhacích pretekoch obsadil Ondrej Hrico druhé,
Samuel Fedor štvrté, Juraj Šalko
piate a Matej Švarc siedme miesto. V stíhacích pretekoch družstiev
naše kvarteto kadetov v zložení Fedor, Hrico, Šalko a Švarc zvíťazilo.
V omniu skončil Ondrej Hrico na
štvrtom, Samuel Fedor na piatom
a Juraj Šalko na deviatom mieste.

Biatlonisti začali letnú
sezónu vo veľkom štýle
V dňoch 11. a 12. júna sa v Predajnej uskutočnilo úvodné kolo
Viessmann pohára v letnom biatlone. Na prvých pretekoch letnej
sezóny štartovalo šesť podbrezovských biatlonistov a každý z
nich si pripísal po dve medailové
pozície, pričom najhoršie umiestnenie našich pretekárov bolo druhé miesto.
V sobotu boli na programe
rýchlostné preteky. Debutantka v
drese železiarov Cheryl Chládeková obsadila 2. miesto v kategórii
mladších dorasteniek. Sebastián
Ilavský bol najlepší medzi staršími
dorastencami. Tamara Molentová
finišovala druhá v kategórii staršie

dorastenky. Sára Pacerová nenašla
premožiteľku medzi juniorkami.
Hlavnú ženskú kategóriu ovládla
Mária Remeňová, jej dvojička Zuzana skončila na druhom mieste.
Vytrvalostné preteky v nedeľu
dopadli pre našich biatlonistov
úplne rovnako ako deň predtým
pri šprinte. Cheryl Chládeková
obhájila 2. miesto medzi mladšími dorastenkami. Sebastián Ilavský dokázal opäť vyhrať kategóriu
starších dorastencov. Tamara Molentová bola znovu druhá medzi
staršími dorastenkami. Sára Pacerová si pripísala ďalšie víťazstvo v
juniorskej kategórii. Sestry Remeňové si poradie z predchádzajúceho dňa vymenili, keď tentokrát
skončila prvá Zuzana a druhá bola
Mária.

Mládež z Podbrezovej bola úspešná na
domácich dráhach.
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Juniorka Vladimíra Vávrová (v strede)
získala zlato a bronz. Foto: archív ŠK ŽP

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Mládežníci opäť úspešní
v kolkárskych súťažiach
Daniel Móc
tréner mládeže Kolkárskeho oddielu ŠK ŽP

Počas víkendu 11. až 12. júna sa
na rôznych miestach konali majstrovstvá Slovenska v mládežníckych kategóriách. Podbrezovským kolkárom sa darilo a získali
aspoň jednu medailu v každej vekovej kategórii.
Medzi juniorkami sa v Zlatých
Klasoch stala majsterkou Slovenska v kombinácii Vladimíra Vávrová. Naša kolkárka si okrem zlatej
medaily domov doviezla aj bronz
z finálovej súťaže.
V Pobedime sa medzi najlepšími
juniormi zo Slovenska presadil Filip Bánik, ktorý si vybojoval bronzovú medailu v kombinácii.

Z Trenčína, kde súťažili najlepšie
slovenské dorastenky, si striebro v kombinácii odniesla Daniela
Mócová. Bronz pridala vo finále
jej oddielová kolegyňa Naďa Poliaková.
Na domácich dráhach v Podbrezovej súťažili dorastenci. Kristiánovi Sojákovi to cinklo hneď dvakrát. Získal striebro v kombinácii a
bronz vo finále.
Z lesku medailí sa tešili i naši
najmladší kolkári. Šarlota Sabová
získala zlato vo finále v kategórii
U14. Alexander O´Hagan skončil
na bronzovej priečke v kombinácii
kategórie U12. V rovnakej kategórii, ale u dievčat, získala dve strieborné medaily Petra Kováčiková.
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