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Editoriál
Dočkali sme sa. Čas oddychu, 

dovoleniek a dlhých večerov je 
konečne tu. Prišlo leto. Mnohými 
považované za najkrajšie obdo-
bie v roku. Pre väčšinu z nás zna-
mená chvíle pohody. Viacerí z vás 
sa v týchto dňoch chystajú na let-
nú dovolenku. Relax je popri práci 
veľmi dôležitý z pohľadu fyzickej i 
psychickej rovnováhy. A je jedno, 
akú formu oddychu preferujete. 
Kým niektorí pôjdu k moru, ďalší 
si vyberú hory. Sú aj takí, ktorí si 
voľno užijú doma, v záhrade ale-
bo v okolí. Možno navštívite pod-
brezovské kúpalisko, ktoré pred 
pár dňami otvorilo svoje brány. 

Počas letných mesiacov mno-
hí fanúšikovia zavítajú na futbal. 
Majú sa na čo tešiť. Už prvý sú-
ťažný zápas našich futbalistov 
bude veľmi atraktívny, keď priví-
tajú majstrovský Slovan. Ak fut-
bal nie je vaša šálka kávy, potešia 
vás rôzne kultúrne a spoločenské 
akcie, ktorých bude v okolí neúre-
kom. 

Nech si už zvolíte akýkoľvek 
program, užite si voľné dni dosý-
ta. Poriadne si oddýchnite, a po-
tom s vervou opäť za povinnos-
ťami. Z redakcie vám prajeme, 
aby bolo vaše tohtoročné leto čo 
najkrajšie...

M. Gončár

Tridsiate valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová.  Foto: M. Gončár

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

     Na podujatí sa 
zúčastnilo viac ako 

1 900 vystavovateľov 
z 50 krajín. Veľtrh 

prilákal okolo 69 000 
návštevníkov z 

celého sveta. 

Predstavenstvo našej spoločnosti má nových členov

V Dome kultúry ŽP sa v pondelok, 
27. júna, uskutočnilo 30. riadne 
valné zhromaždenie (VZ) akciovej 
spoločnosti Železiarne Podbrezo-
vá. Zúčastnila sa ho nadpolovičná 
väčšina vlastníkov akcií našej spo-
ločnosti. 

V úvode privítal prítomných Ma-
rian Kurčík, podpredseda Predsta-
venstva a ekonomický riaditeľ ŽP 
a.s. Potvrdil, že zhromaždenie je 
uznášaniaschopné. Prvým bodom 
bola voľba orgánov VZ – predsedu, 
zapisovateľa, overovateľov zápisni-
ce a osoby poverenej sčítaním hla-
sov. Prítomní jednohlasne potvrdili 
návrh orgánov a VZ tak mohlo pra-
covať v zložení, v akom bolo navr-
hnuté. 

Následne sa prítomným prihovo-
ril Vladimír Soták, predseda Pred-
stavenstva a generálny riaditeľ ŽP 
a.s. Predniesol ročnú správu pred-
stavenstva o podnikateľskej činnos-
ti spoločnosti, stave jej majetku a 
finančnom hospodárení. Vyzdvihol 
úsilie všetkých zodpovedných pra-
covníkov, ktorí sa podieľali na jej 
kladnom hospodárskom výsledku v 
roku 2021. 

„Sme svetová firma, ktorá vyrá-
ba svetové produkty,“ poznamenal. 
Optimistické sú aj vyhliadky na ďal-
šie mesiace. „Ak pôjde vývoj týmto 
smerom, aj v budúcom roku bu-
deme hovoriť o kladnom výsledku 
hospodárenia. Prajme si, predovšet-
kým, aby sa čím skôr skončila vojna 
na Ukrajine,“ doplnil. 

Správa Dozornej rady ŽP a.s.
Ján Banas, predseda dozornej 

rady, v ďalšom bode programu pre-

zentoval správu o činnosti rady v 
uplynulom kalendárnom roku. Vý-
sledkom kontrolnej činnosti je kon-
štatovanie, že podnikateľská činnosť 
spoločnosti bola uskutočňovaná v 
súlade s právnymi predpismi, stano-
vami spoločnosti a pokynmi VZ. 

Súčasťou valného zhromaždenia 
bolo aj schválenie riadnej individuál-
nej účtovnej závierky a konsolidova-
nej účtovnej závierky, zostavených 
k 31. decembru 2021, rozhodnutie 
o výplate dividend a tantiém zo 
zdrojov nerozdeleného zisku minu-
lých rokov, schválenie rozdelenia 

výsledku hospodárenia za rok 2021 
a schválenie audítora na overenie 
účtovnej závierky. Všetky body boli 
jednohlasne schválené členmi pred-
stavenstva a akcionármi.

Personálne zmeny 
v predstavenstve

Prítomní následne volili nových 
členov predstavenstva. Aj v tomto 
prípade boli navrhnutí kandidáti 
jednohlasne zvolení a novými člen-
mi Predstavenstva akciovej spoloč-
nosti Železiarne Podbrezová sa stali 
Martin Domovec a Ján Villim. Na-

opak, funkcie sa k 1. júnu 2022 vzda-
la dlhoročná členka predstavenstva 
Mária Niklová, ktorej zástupcovia 
vedenia ŽP a.s. poďakovali za čin-
nosť. „Bolo mi cťou pracovať v tej-
to spoločnosti. Budem vám naďalej 
držať palce. Prajem všetko dobré,“ 
zaželala už bývalým kolegom. V zá-
vere prítomní zvolili Jána Banasa do 
funkcie predsedu Dozornej rady ŽP 
a.s. na nasledujúcich päť rokov.

Martin Jakubík, predseda VZ, ná-
sledne poďakoval prítomným za 
účasť a skonštatoval, že program 30. 
valného zhromaždenia bol splnený.

Ing. Marcel Adamčák
odbor predaja a marketingu

Dňa 20. júna sa v nemeckom Düs-
seldorfe otvorili brány medziná-
rodného veľtrhu TUBE & WIRE 
2022. V stánku Železiarne Podbre-
zová Group sa uskutočnilo množ-
stvo stretnutí, na ktorých parti-
cipovali vedenia spoločností, ich 
predajcovia, nákupcovia, technici 
a zástupcovia výrobných úsekov.

Veľtrh Tube je miestom stretnu-
tí najvýznamnejších a najsilnejších 
v odvetví výroby oceľových rúr a 
nesie prívlastok obchodná výsta-
va. Počas neho vznikli nové ob-
chodné kontakty a boli vytvárané 
nové cesty do budúcnosti. Nálada 
vo výstavných halách bola po šty-
roch rokoch čakania na osobné 
stretnutia plná neistoty a otázok o 
možnom vývoji na trhu, dopadoch 
vojnového konfliktu a celosvetovej 
inflácie. 

Medzinárodný veľtrh 
naplnil očakávania

Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 
1 900 vystavovateľov z 50 krajín. 
Veľtrh prilákal okolo 69-tisíc náv-
števníkov z celého sveta. Je to po-
čet oboch súčasne prebiehajúcich 
podujatí Tube a Wire, počas piatich 
dní ich trvania. Na Tube 2022 bolo 
možné vidieť celý rad výrobkov a 
služieb, a to nielen u výrobcov rúr, 
ale aj u výrobcov zariadení a tech-
nológií na ich spracovanie. Takis-
to boli prezentované technológie 

pre meranie a regulačnú techniku, 
skúšobné, skladovacie a kontrolné 
systémy.

Množstvo rokovaní so súčasnými 
a novými partnermi mali predstavi-
telia predajných spoločností PIPEX 
Italia a PIPEX Deutschland a taktiež 
predajcovia výrobných spoločností 
Transmesa a Tom Ferr. Veľtrh na-
plnil naše očakávania a potvrdil, že 
je pre naše spoločnosti jedinečnou 
príležitosťou na prezentáciu.

Krádeže farebných 
kovov sa nevyplácajú

Vedenie akciovej spoločnosti 
Železiarne Podbrezová upo-
zorňuje zamestnancov, aby fa-
rebné a legované kovy, vytrie-
dené zo šrotového poľa alebo 
nahromadené po opravách v 
jednotlivých prevádzkarňach, 
odovzdávali podľa príslušných 
pokynov priamo v našej spo-
ločnosti. Evidujeme totiž prí-
pady, keď boli z jednotlivých 
závodov tieto kovy odcudzené, 
a po vlastnej línii odovzdané v 
zberných surovinách.

čítajte na strane 2

Železiarne Podbrezová

Z obsahu čísla

Úspešný audit v spoloč-
nosti ŽP Informatika s.r.o.

Aj tento rok sa už tradične v me-
siaci jún uskutočnil v našej spo-
ločnosti trojdňový audit podľa 
noriem ISO 20000 a ISO 9001. 
Audit vykonala spoločnosť SGS 
Slovakia s.r.o. a jeho výsledok 
nás príjemne prekvapil.
ŽP Informatika

čítajte na strane 2

Žíhacia pec prešla 
strednou opravou

Žíhacia pec číslo 4. v prevádz-
karni ťaháreň rúr má za sebou 
strednú opravu. Ako informoval 
Ivan Farkaš, vedúci pracovník 
žíhacích pecí a úpravne, opravu 
vykonávali zamestnanci pre-
vádzkarne ťaháreň rúr, centrál-
nej údržby, bieli murári a pra-
covníci externých firiem. 
Železiarne Podbrezová čítajte na strane 2

Programom predstaven-
stva prevyšujeme iných

Pred dvomi rokmi si naša spo-
ločnosť pripomenula už 180 
rokov svojej existencie. Počas 
dlhého obdobia bola politika 
fabriky vždy orientovaná na 
vlastných pracovníkov. V počiat-
koch bolo potrebné vybudovať 
ubytovacie zariadenia a infra-
štruktúru, dnešok si vyžaduje 
iný typ benefitov, ktorými sa 
líšime od konkurencie.

SSŠ ŽP

čítajte na strane 3

Exkurzie sú pre 
návštevníkov zážitkom

Kopy železného šrotu, mohut-
né konštrukcie, ohnivá pec, 
žeravá oceľ, dynamika výroby... 
To všetko a ešte viac majú mož-
nosť vidieť účastníci exkurzií v 
Železiarňach Podbrezová. Tie 
majú u nás dlhoročnú tradíciu. 

čítajte na strane 3

Škola prechádza 
veľkou rekonštrukciou

Budovy Súkromnej spojenej 
školy Železiarne Podbrezová 
prechádzajú rozsiahlou obno-
vou. Zhotoviteľ stavby vykoná-
va práce za plnej prevádzky a 
bez výraznejšieho obmedzenia 
vyučovacieho procesu.

čítajte na strane 4

Železiarne Podbrezová

Železiarne Podbrezová

ŠK ŽP čítajte na strane 8

Na kúpalisku v Podbrezo-
vej sa začala letná sezóna

Posledný júnový víkend sa ot-
vorili brány podbrezovského 
kúpaliska. 

Stánok ŽP Group na medzinárodnom veľtrhu v Düsseldorfe.                       Foto: M. Adamčák
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Vaky naplnené farebnými a legovanými kovmi pripravené na odvoz.  Foto: M. Gončár

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Ing. Peter Vrbjar
vedúci odboru kvality a strategického rozvoja

Výsledok auditu vedenie ŽP Informatika s.r.o. príjemne prekvapil. Foto: T. Ihring

Úspešný audit v spoločnosti 
ŽP Informatika s.r.o.

Aj tento rok sa v mesiaci jún 
uskutočnil v našej spoločnosti 
trojdňový audit podľa noriem ISo 
20000 a ISo 9001. Audit vykonala 
spoločnosť SGS Slovakia s.r.o. a 
jeho výsledok nás príjemne prek-
vapil. Môžeme konštatovať, že to 
bol zatiaľ náš najlepší doterajší 
výsledok, čo sa týka záverov a od-
porúčaní audítorov Ing. Bodnára 
zo Slovenska a Dr. Somogyiho z 
Maďarska. 

Špeciálne spomeniem udrža-
nie certifikátu ISO 20000-1. Táto 
norma je prvým medzinárodným 
štandardom, ktorý sa vzťahuje na 
oblasť riadenia a podpory dodá-
vaných IT služieb. Zameriava sa 

na zvyšovanie 
kvality, efekti-
vity a znižova-
nie nákladov. 

Naša spo-
ločnosť vlastní 
tento certifikát 
od roku 2010 
a bola prvou 
spoločnosťou 
na slovenskom 
trhu s výlučne 
s l o v e n s k ý m 

Krádeže farebných a legovaných kovov sa nevyplácajú

Vedenie akciovej spoločnosti Že-
leziarne Podbrezová upozorňuje 
zamestnancov, aby farebné a le-
gované kovy, vytriedené zo šro-
tového poľa alebo nahromadené 
po opravách v jednotlivých pre-
vádzkarňach, odovzdávali podľa 
príslušných pokynov priamo v 
našej spoločnosti. Evidujeme totiž 
prípady, keď boli z jednotlivých 
závodov tieto kovy odcudzené, a 
po vlastnej línii odovzdané v zber-
ných surovinách. 

Zamestnanci, ktorí sa dopustia 
takéhoto skutku, nielenže závažne 
porušujú pracovnú disciplínu, ale 
zároveň môžu páchať trestný čin. 
Väčšina z nich pritom vie, že mož-
nosť zbierať a následne odovzdať 
kovy môže v našej spoločnosti, 
pričom suma za ich predaj je ná-
sledne prirátaná k mesačnej mzde 
zamestnanca. Zber farebných a le-
govaných kovov v ŽP a.s. upravuje 
Pokyn PO-101/2019. 

„Je na škodu, že sa vyskytujú 
tieto prípady, pritom o krádežiach 
vedia nielen  páchatelia, ale, pod-
ľa mňa, aj iní zamestnanci. Danú 
vec však nenahlásia,“ povedal Pe-

ter Suja, riaditeľ ŽP Bezpečnostné 
služby s.r.o. Pracovníci sú pritom 
pravidelne kontrolovaní na brá-
nach aj s použitím prenosných 
detektorov kovov alebo prechodo-
vých rámov. 

„Denne vykonávame kontroly 
pracovných a osobných skriniek 
priamo na pracoviskách. Rovnako 
realizujeme nepravidelné kontroly 
väčšieho rozsahu, kde sa zameria-
vame na prehliadku celého praco-
viska, dielne a podobne,“ pokračo-
val P. Suja. 

Pri kontrolách využívajú pra-
covníci bezpečnostnej služby aj 
kamerový systém, čiže pravdepo-
dobnosť zistenia krádeže je vždy 
vysoká, čo nestojí za riziko a ná-
sledné problémy so zákonom.

oznámenie na políciu
Aj v novinách Podbrezovan sme 

niekoľkokrát upozornili, že každý 
prípad krádeže je riešený pracov-
noprávne s veľkou razanciou. „V 
zásade vždy vyústi do okamžitého 
skončenia pracovného pomeru z 
dôvodu závažného porušenia pra-
covnej disciplíny, a to bez ohľadu 
na výšku škody, ku ktorej došlo ale-
bo dôjsť mohlo. Je totiž normálne 
v zamestnaní pracovať a nenor-

málne kradnúť veci, ktoré patria 
zamestnávateľovi, spolupracov-
níkom alebo komukoľvek inému,“ 
upozornil riaditeľ bezpečnostnej 
služby.

Prípady krádeží alebo pokusov 
sú, okrem iného, oznámené štát-
nej polícii, pretože v závislosti od 
výšky škody, spôsobu, ktorým je 
krádež vykonaná alebo veci, ktorá 
je predmetom krádeže, môže ísť 
o trestný čin podľa § 212 Trestné-
ho zákona, prípadne o priestupok 
podľa § 50 zákona o priestupkoch. 
„O trestný čin môže ísť aj v prípade 
krádeže na prvý pohľad „bezcen-
nej“ veci,“ dodal riaditeľ. 

Motivácia pre pracovníkov
Ako bolo spomenuté, naši za-

mestnanci môžu kovy odovzdať 
priamo v našej spoločnosti. K to-
muto kroku sú motivovaní sadzob-
níkom odmien, ktorý je umiest-
nený na intranete a je mesačne 
aktualizovaný v zmysle pohybu 
cien farebných kovov na burze. Sa-
motné vytrieďovanie sa realizuje 
na šrotovom poli alebo počas rôz-
nych opráv. 

„Pracovníci oceliarne sú mo-
tivovaní vyššími cenami za zber 
odpadov farebných kovov aj kvôli 
tomu, aby takéto odpady nezni-
žovali kvalitu vsádzkového šrotu. 
Zamestnanci šrotového poľa pre-
vádzkarne oceliareň a kvalitári 
odboru riadenia a zabezpečenia 
kvality vyberajú z dovezeného šro-
tu neželezné kovy. Vytrieďujú ich 
odstránením železa a ostatných 
znehodnocujúcich látok, a po od-
vážení, spolu s vážnym lístkom, 
odovzdávajú odboru zásobovania 
v starom závode,“ opísala postup 
Danka Paučíková, vedúca ekono-
miky z odboru zásobovania ŽP a.s. 
Rovnaký postup platí aj pre lego-
vané kovy. Vedúci prevádzkarne 
alebo majster následne vypracú-
va interné oznámenie na základe 
množstva a druhu odovzdaného 
odpadu s odmenou pre jednotli-
vých pracovníkov a zasiela perso-
nálnemu odboru pre vyplatenie 
odmeny v mzde. 

odpad z opráv 
Druhá časť sadzobníka je zame-

raná na odmeny za vytrieďovanie 
v jednotlivých prevádzkarňach či 
odborných útvaroch. Každá pre-
vádzkareň je povinná zabezpečovať 
zber, triedenie a odovzdávanie dru-
hotných surovín, ak jej to umožňu-
je činnosť. Ide najmä o pracoviská 
oceliarne, centrálnej údržby, ener-
getiky a dopravy. 

„V prevádzkarňach vzniká taký-
to odpad väčšinou pri bežných a 
stredných opravách. Ide o rôzne 
elektrické káble obsahujúce meď, 
hliník, železo, rotory, statory s me-
ďou a tiež rôzny elektro odpad. 
Často vzniká aj odpad z opotrebo-
vaných súčastí výrobných a tech-
nologických zariadení, ktoré sú od-
predávané externým organizáciám 
ako výrobná surovina. Spomeniem 
matrice z valcovne bezšvíkových 
rúr či rekuperátorové rúry z ťahár-
ne rúr. Tie sa po odvážení odovzdá-
vajú na sklad hutného materiálu. 
Na centrálny sklad odboru zásobo-
vania sa tiež odovzdávajú použité 
pílové kotúče a segmenty,“ pokra-
čovala Paučíková. 

Pracovníci jednotlivých prevádz-
karní sú povinní uskladňovať vy-
triedené farebné a legované kovy, 
zabezpečiť ich správne odváženie a 
uskladnenie.

„Keď sa nazbiera väčšie množ-
stvo takéhoto odpadu, po dohode 
so skladníkom sa odovzdáva od-
boru zásobovania. Apelujeme na 
prevádzkarne, aby odpadové kovy 
vo vakoch plnili rovnomerne, aby 
mali správne ťažisko. Sme totiž nú-
tení viackrát manipulovať s vakmi, 
a keď sú materiály v nich nesprávne 
uložené alebo preplnené, sťažuje 
nám to manipuláciu,“ upozorni-
la Paučíková a dodala: „Na každej 
prevádzke funguje evident odpadu 
a pracovníci prevádzky mu nahla-
sujú tieto materiály. Môžu to ozná-
miť aj majstrom alebo vedúcim.“ 

Z uvedeného vyplýva, že zamest-
nanci nemusia mať obavy, že za 
zbieranie a triedenie odpadu im ne-
bude vyplatená odmena. Zhromaž-
ďovať a následne kradnúť farebné 
či legované kovy sa nevypláca nie-
len z dôvodu rizika trestnoprávne-
ho postihu, ale aj zo spoločenskej 
hanby či straty zamestnania.

Aj takéto predmety bývajú ukryté v ruksakoch zamestnancov. Kvôli pár eurám je však 
zbytočné riskovať, keďže odmenu za vytriedenie farebných kovov pracovníci dostanú vo 
výplate. Foto: ŽP Bezpečnostné služby s.r.o.

Žíhacia pec prešla 
strednou opravou

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Žíhacia pec číslo 4 v prevádzkarni 
ťaháreň rúr má za sebou strednú 
opravu. Ako informoval Ivan Far-
kaš, vedúci pracovník žíhacích pecí 
a úpravne, opravu vykonávali za-
mestnanci prevádzkarne ťaháreň 
rúr, centrálnej údržby, bieli murári 
a pracovníci externých firiem. 

„Počas strednej opravy žíhacej 
pece číslo 4 sme realizovali viacero 
úloh. Spomeniem, predovšetkým, 
servis keramických horákov, čis-
tenie výmenníkov rýchlochladiča, 
čistenie výmenníka obehovej vody 
chladenia, lokálne opravy výmu-
rovky, poklopov pece, hradítka a 
mnohé ďalšie,“ povedal. 

Stredná oprava dopadla dobre. 
Všetky úlohy boli splnené podľa 
plánovaných požiadaviek napriek 

tomu, že pracovníkov našej spoloč-
nosti a externých firiem prekvapila 
nečakaná situácia. 

„Operatívne sme museli riešiť 
zápecie teplej časti, kde sme mali 
výmurovku v zhoršenom stave a 
bolo potrebné demontovať starší 
systém vyhrievania zápecia. Nap-
riek týmto nečakaným problémom 
sa podarilo dodržať termín stred-
nej opravy. V piatok, 10. júna, sme 
v prvej zmene robili studenú skúš-
ku. Po jej úspešnom absolvovaní 
sme pec zapaľovali. V tretej zmene 
sa na peci už žíhalo,“ poznamenal 
I. Farkaš, ktorý v závere vyzdvihol 
súčinnosť zainteresovaných. „Ďa-
kujem všetkým zamestnancom 
prevádzkarní ťaháreň rúr, centrálna 
údržba a bielym murárom, ktorí sa 
podieľali na strednej oprave. Rov-
naká vďaka smeruje aj externým 
firmám,“ dodal.

kapitálom, certifikovaná na tento 
štandard. Aj to nám dáva závä-
zok sa neustále zlepšovať a byť 
spoľahlivým partnerom pre Že-
leziarne Podbrezová a.s., ako aj 
ďalších zákazníkov. Naším cieľom 
je, okrem určitého štandardu, aj 
pridaná hodnota, ktorú sa snaží-
me poskytnúť našimi individuál-
nymi znalosťami, skúsenosťami a 
návrhmi, ako dosiahnuť najväčšiu 
hodnotu pre zákazníka pri jeho 
požiadavkách.

Poďakovanie patrí všetkým za-
mestnancom ŽP Informatika s.r.o. 
za ich profesionálny prístup a uve-
domenie si ich individuálnej účasti 
a dôležitosti pri poskytovaní slu-
žieb zákazníkom. Vieme, že kvalita 
stojí a padá na ľuďoch. Ďakujeme 
tiež vedeniu za ich podporu a zá-
väzok plniť požiadavky prijatých 
štandardov.

Žíhacia pec č. 4 po strednej oprave.  Foto: M. Gončár
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Prihovára sa vám Ing. Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s.

Programom predstavenstva prevyšujeme iné spoločnosti
Vážení spolupracovníci, 
v minulom čísle Podbrezovanu  

som upriamil vašu pozornosť na 
Program Predstavenstva ŽP a.s. 
v oblasti starostlivosti o zamest-
nancov. Jeho obsah 
tvorí nadštandard 
starostlivosti o za-
mestnancov a ja vám 
v pravidelnom seriáli 
predstavím jeho dô-
ležité časti. Robím 
to z dôvodu, aby si 
každý zamestnanec 
mohol uvedomiť, že 
popri napĺňaní úloh, 
ktoré nám vyplývajú 
z Kolektívnej zmluvy 
a s ktorými sa zamestnanci môžu 
stretnúť v ktorejkoľvek spoloč-
nosti, Predstavenstvo ŽP a.s. vy-
tvára priestor, aby sa staralo o 
svojich zamestnancov čo najlep-
šie. Dnes by som sa chcel venovať 
časti C tohto programu, ktorá ho-
vorí o sociálnej oblasti.

V článku 1 sa hovorí o pracovnom 
voľne pre matky, osamelé ženy a 
osamelých mužov.

01. Zamestnávateľ poskytne v 
kalendárnom roku osamelým mat-
kám a osamelým otcom s deťmi 
do 10 rokov veku, na ich žiadosť, 
popri dovolenke na zotavenie 2 
týždne neplateného voľna na ďal-
šiu starostlivosť o deti v dobe škol-
ských prázdnin, pokiaľ tomu neb-
ránia prevádzkové dôvody.

02. Zamestnávateľ poskytne v 
kalendárnom roku osamelým že-
nám a osamelým mužom, stara-

júcim sa o deti do 15 rokov veku, 
pracovné voľno s náhradou mzdy 
v dĺžke troch pracovných dní. Po-
skytnuté voľno je možné čerpať 
jednotlivo  alebo naraz. 

03. Osamelosť matky 
alebo otca je potrebné 
preukázať dokumen-
tom dokladujúcim 
zverenie dieťaťa do 
výlučnej starostlivos-
ti zamestnanca, resp. 
čestným prehlásením.

Článok 2 rieši pracov-
né voľno pri prekáž-
kach v práci na strane 
zamestnanca.

01. Zamestnávateľ poskytne 
pracovné voľno s náhradou mzdy 
zamestnancovi v prípadoch stano-
vených ZP.  

02. Predstavenstvo ŽP a.s. sa 
rozhodlo poskytnúť zamestnan-
covi, ktorý u neho odpracoval mi-
nimálne 22 dní, pracovné voľno s 
náhradou mzdy v nasledovných 
prípadoch:

• pri úmrtí manžela, vlastného 
dieťaťa alebo dieťaťa, ktoré má v 
starostlivosti nahrádzajúcej sta-
rostlivosť rodičov, štyri dni pracov-
ného voľna s náhradou mzdy,

• pri úmrtí rodičov vlastných i 
nevlastných, rodičov a súrodencov 
manžela (manželky), súrodencov 
vlastných i nevlastných, manžela 
súrodenca, prarodičov a vnukov 
(vnučky), zaťa a nevesty, alebo 
prarodiča jeho manžela alebo inej 
osoby, ktorá žila so zamestnan-
com v čase úmrtia v spoločnej do-

mácnosti, dva dni pracovného voľ-
na s náhradou mzdy a ďalší deň, 
ak zamestnanec obstaráva pohreb 
týchto osôb, 

• pracovné voľno s náhradou 
mzdy  na tri dni na vlastnú svadbu, 
z toho jeden deň na účasť na sva-
dobnom obrade; pracovné voľno s 
náhradou mzdy  na dva dni, z toho 
jeden deň na účasť na svadob-
nom obrade pri svadbe dieťaťa a 
v rovnakom rozsahu sa poskytne 
pracovné voľno, ale bez náhrady 
mzdy, pri svadbe rodiča,

• pri sťahovaní zamestnanca, 
ktorý má vlastné bytové zariade-
nie, v tej istej obci poskytne jeden 
deň pracovného voľna s náhradou 
mzdy, pri sťahovaní do inej obce 
najviac dva dni; okrem toho po-
skytne na žiadosť zamestnanca 
voľno bez náhrady mzdy v zmysle 
Zákonníka práce v platnom znení,

• vyhľadanie nového miesta 
pred skončením pracovného po-
meru:

pracovné voľno bez náhrady 
mzdy sa poskytne na nevyhnut-
ne potrebný čas, najviac na jeden 
poldeň v týždni, počas zodpove-
dajúcej výpovednej doby (§ 62 
ods. 1 ZP); v rovnakom rozsahu sa 
poskytne pracovné voľno s náh-
radou mzdy pri skončení pracov-
ného pomeru výpoveďou danou 
zamestnávateľom alebo  dohodou 
z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 
písm. a) až c) ZP; pracovné voľno 
možno so súhlasom zamestnáva-
teľa zlučovať,

• delegácia zamestnancov na 
pohreb spoluzamestnanca:

pracovné voľno s náhradou 
mzdy sa poskytne na nevyhnutne 
potrebný čas členom delegácie za-
mestnancov, ktorých určí príslušný 
DV OZ KOVO ŽP po dohode s ve-
dením prevádzkarne, odborného 
útvaru, 

• zamestnávateľ uvoľní členov 
Dychovej hudby ŽP a.s. na čas ne-
vyhnutne potrebný, za ktorý im 
poskytne pracovné voľno s náhra-
dou mzdy pri účinkovaní na pohre-
boch zamestnancov ŽP a.s., resp. 
dôchodcov – bývalých zamestnan-
cov ŽP a.s. a ŠŽ, a podujatiach re-
prezentujúcich ŽP a.s.,

• zamestnávateľ uvoľní športov-
cov – zamestnancov ŽP a.s. na čas 
nevyhnutne potrebný,  za ktorý im 
poskytne pracovné voľno s náhra-
dou mzdy na účasť na športových 
podujatiach reprezentujúcich ŽP 

a.s.,
• pracovné voľno s náhradou 

mzdy na jeden deň pri odstraňo-
vaní následkov živelnej pohromy. 
Nárok na voľno patrí zamestnan-
com, ktorým bude poskytnutá 
sociálna výpomoc pri živelnej po-
hrome v zmysle bodu 3.4.4. Kolek-
tívnej zmluvy ŽP a.s. 

03. Na ďalšie pracovné voľno, 
ani náhradu mzdy nad rámec Zá-
konníka práce v platnom znení a 
v zmysle tohto Programu pred-
stavenstva, nemá nárok zamest-
nanec, ktorému bola pred vzni-
kom potreby pracovného voľna v 
príslušnom roku evidovaná neo-
spravedlnená absencia v rozsahu, 
ktorý ešte nezakladá dôvod pre 
skončenie pracovného pomeru v 
zmysle Pracovného poriadku ŽP 
a.s.

Radoslav Bútora (vľavo) a Radoslav Kabáč, majster odbornej výchovy (tretí zľava) so žiak-
mi našej školy.  Foto: M. Gončár

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Exkurzie sú pre návštevníkov zážitkom

Kopy železného šrotu, mohutné 
konštrukcie, ohnivá pec, žeravá 
oceľ, dynamika výroby... To všet-
ko a ešte viac majú možnosť vidieť 
účastníci exkurzií v Železiarňach 
Podbrezová. Tie majú u nás dlho-
ročnú tradíciu. Už v minulosti vy-
hľadávali železiarne návštevníci, 
aby sa zoznámili s výrobou oceľo-
vých rúr v jednej z najväčších hut-
níckych fabrík na Slovensku. Počas 
desiatok rokov prešlo závodmi 
veľké množstvo ľudí z rôznych sfér, 
najčastejšie zo škôl. So zvedavos-
ťou i údivom pozorovali priebeh 
výroby, keď sa z obyčajného želez-
ného šrotu stal konkrétny výrobok. 
Počas existencie fabriky si pozrelo 
výrobu aj mnoho vzácnych hostí, 
politikov či známych osobností.

Prehliadky v závodoch majú pod 
patronátom naši pracovníci. Kaž-

dej skupine trpezlivo vysvetľujú 
priebeh tavenia železného šrotu, z 
ktorého vznikne produkt, vyhľadá-
vaný spoločnosťami z celého sveta. 
V novom závode sa zasa zoznámia 
s výrobou rúr rôznych priemerov a 
dĺžok. 

Rok 2020 vystavil obľúbeným 
prehliadkam stopku. Pandémia za-
tvorila brány jedného zo symbolov 
regiónu, hoci za nimi výroba naďa-
lej fungovala tak, ako aj v predoš-
lých desaťročiach. Trvalo dva roky, 
kým bola opäť možnosť organizo-
vať prehliadky. V súčasnosti, po 
zlepšení situácie, znovu navštevu-
jú našu spoločnosť školy či firmy. 
Pozrú si tavenie v starom závode a 
mnohí sa presunú na nový závod, 
kde prebieha výroba oceľových rúr. 

Prejdú celý výrobný proces
Návštevníkov v starom závode 

roky sprevádza viacero pracov-
níkov oceliarne. Jedným z nich je 

technológ Radoslav Bútora. Hostí 
najskôr oboznámi s bezpečnosťou, 
upozorní na ochranný odev, prilbu 
a skutočnosť, aby boli v priesto-
roch stále pokope a dávali si pozor. 

„Prechádzam s nimi celý výrobný 
proces. Zastavíme sa pri šrotovom 
poli, vysvetlím im, že ide o vstup-
ný materiál. Poukážem na spôsob 
plnenia sádzacích košov, poviem o 
elektrickej oblúkovej peci a neskôr 
im vysvetlím samotný priebeh ta-
venia,“ povedal. Skúsený techno-
lóg vie, ako zaujať a podať laikom 
informácie tak, aby im dobre roz-
umeli. Ako hovorí, vždy je dobré, 
keď ľudia vidia konkrétnu akciu – 
napríklad presun tavby, odpich či 
vsadenie koša. „Keď sa deje určitý 
jav, opíšem, čoho sme svedkami. 
Vtedy je aj najlepšia interakcia a 
ľudia sa pýtajú. Exkurzia je živšia 
a aj mne sa lepšie reaguje, keď 
dostávam konkrétne otázky,“ po-
kračoval. 

Fungovanie fabriky je živý pro-
ces. V jednotlivých závodoch 
prebieha neustála výroba, ktorá 

má viacero etáp. Ideálne je, keď 
účastníci exkurzií vidia konkrétny 
priebeh, no nedá sa všetko vopred 
naplánovať. „Stane sa, že je pre-
stavba a v strediskách oceliarne je 
výroba pozastavená. Potom musí-
te návštevníkom vysvetliť, ako sa 
daná vec deje, hoci ju nevidia na 
vlastné oči,“ povedal R. Bútora. 

Hodinová prehliadka
Proces tavenia je najzaujímavej-

šou časťou exkurzií v Železiarňach 
Podbrezová. Väčšina návštevní-
kov nemá možnosť nahliadnuť na 
miesta, kde sa zo železného šrotu 
stáva tekutá žeravá láva. Preto je 
aj zvedavosť v tomto smere naj-
väčšia. „Mnohých zaujíma žiara 
kovu, rozstrek a tekutá oceľ. Pre 
ľudí je to najfascinujúcejšie,“ pre-
zradil technológ. 

Podľa jeho slov je ale rozdiel, 
či na exkurziu príde škola, firma 
alebo jednotlivci. „Gymnazisti, 
napríklad, dokážu nad procesom 
v železiarňach rozmýšľať a vyhod-
nocujú, čo im vysvetľujeme. Pýta-

jú sa na súvislosti. Niekedy viac, 
inokedy menej. Ľudia z firiem zasa 
rozmýšľajú inak. V porovnaní so 
školami ide o menšie skupiny, čo 
je v tomto prípade výhoda.“ 

Exkurzie v jednotlivých pre-
vádzkarňach trvajú jednu hodinu. 
Za ten čas sa musia návštevníci 
prezliecť do ochranného odevu, 
prísť na miesto a dozvedieť sa čo 
najviac informácií. Naši zamest-
nanci sa snažia prehliadky zdyna-
mizovať, aby všetko stihli. Roky 
skúseností využívajú na to, aby 
záujemcom ukázali všetky procesy 
výroby. „Hodina je často prikrátka. 
Aj napriek tomu ľuďom pravidelne 
pripomínam, nech sa pýtajú, čo 
ich zaujíma. No vždy sa to snažíme 
stihnúť,“ dodal R. Bútora. 

Prehliadka našich železiarní je 
pre mnohých zážitkom. Hovoria 
o tom aj reakcie ľudí po návšteve 
jednotlivých závodov. Hutnícke 
pece, žiara roztavenej ocele či že-
ravé rúry sú dokonalou ukážkou 
dlhoročnej hutníckej tradície na 
Horehroní.

Ľubomír Patin pred ťahárňou rúr so žiakmi Strednej priemyselnej školy techniky a dizajnu z Popradu. Foto: M. Gončár
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       V Železiarňach 
Podbrezová a.s. 

alebo v niektorej 
dcérskej spoločnosti 

nás v súčasnosti 
pracuje dvanásť.

Marek Auxt
prevádzkareň ťaháreň rúr

Na internáte rekonštrujú ďalšie štyri poschodia. Foto: P. Drugda
Všetky budovy školy budú kompletne zateplené. Foto: M. Gončár

Budovy Súkromnej spojenej školy 
Železiarne Podbrezová prechádza-
jú rozsiahlou obnovou. Zhotoviteľ 
stavby vykonáva práce za plnej 
prevádzky a bez výraznejšieho ob-
medzenia vyučovacieho procesu. 

Hlavným cieľom plánovanej re-
konštrukcie je energetická hospo-

Škola prechádza veľkou rekonštrukciou

dárnosť budov, komplexná obnova 
a modernizácia priestorov a celko-
vé skvalitnenie vyučovacieho pro-
cesu pre žiakov i učiteľov. 

„Školu chceme zmodernizovať. 
Všetky kroky smerujú k tomu, aby 
sme ju ešte viac zatraktívnili a pri-
lákali aj ďalších študentov,“ pove-
dal Peter Drugda z odboru tech-
nického a investičného rozvoja 
Železiarní Podbrezová a.s.

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Práce sú rozdelené na viacero 
etáp. Kým vykonanie niektorých 
trvá kratšie, na iné je potrebný 
dlhší časový úsek. Žiaci a učitelia 
sa po ich skončení môžu tešiť na 
vynovené priestory, ktoré im zlep-
šia pobyt v škole. 

Zníženie energetickej náročnosti
Medzi najvýznamnejšie investí-

cie v rámci plánovanej rekonštruk-
cie patrí nová elektroinštalácia či 
výťah pre imobilné osoby. „Vďa-
ka nemu umožníme bezbariérový 
prístup aj osobám so zdravotným 
postihnutím. Prístavba výťahu ku 
budove školy je veľkým prínosom 
pre zdravotne znevýhodnených,“ 
pokračoval. 

Jednou z priorít rekonštrukcie je 
tiež zníženie energetickej nároč-
nosti. Všetky budovy školy budú 
preto už v najbližších týždňoch 
kompletne zateplené. „Tento krok 
má pre nás ekonomický význam. 
Výrazne sa nám znížia náklady na 
prevádzku jednotlivých budov.“ 

Zrenovovaný internát
Rekonštrukčné práce sa týkajú aj 

budovy internátu. „V rokoch 2016 
až 2020 sme zmodernizovali naj-
vyššie štyri poschodia internátu. V 
začatej rekonštrukcii pokračujeme 
zostávajúcimi štyrmi podlažiami. 

Zvýši sa tým komfort ubytovaných 
žiakov, ktorí dochádzajú za vzdela-
ním do Podbrezovej a potrebujú 
adekvátne priestory, ktoré spĺňajú 
štandardy súčasnosti. Táto obno-
va skvalitní bývanie,“ vysvetlil P. 
Drugda. Okrem toho bude v bu-
dove internátu zrekonštruovaný 
výťah. 

Keďže boli všetky stavebné 
práce realizované v procese vy-
učovania, potrebná bola úzka 

spolupráca medzi zhotoviteľom 
a prevádzkou školy v koordiná-
cii objednávateľa. „Situáciu nám 
uľahčí koniec školského roka. Gro 
všetkých úkonov bude počas leta, 
keď sa v škole nebudú nachádzať 
žiaci,“ dodal P. Drugda. 

Len pre úplnosť informácií, všet-
ky práce idú podľa harmonogra-
mu. Kompletná rekonštrukcia bu-
dov našej školy by mala byť hotová 
v auguste budúceho roku.

Žiaci odboru obrábač kovov 
úspešne absolvovali záverečnú skúšku

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

V Súkromnej spojenej škole Že-
leziarne Podbrezová „vyradili“ 
posledných žiakov organizačnej 
zložky Súkromná stredná odbor-
ná škola hutnícka ŽP. Po maturan-
toch, ktorí boli prijatí do „rodiny 
železiarov“ ešte v máji, úspešne 
zvládlo záverečnú skúšku aj dva-
násť chlapcov trojročného učeb-
ného odboru obrábač kovov. V 
priestoroch školy si vo štvrtok, 23. 
júna, slávnostne prevzali vysved-
čenia a výučné listy. Tie im odo-
vzdal Ján Villim, člen Predstaven-
stva a personálny riaditeľ akciovej 
spoločnosti Železiarne Podbrezo-
vá, Miriam Pindiaková, riaditeľka 
školy, Ludmila Peťková, triedna 
učiteľka, Jozef Zákalický, hlavný 
majster odbornej výchovy a Vlas-
timír Veverka, majster odbornej 
výchovy. 

Ešte pred samotným aktom odo-
vzdávania privítala prítomných 
riaditeľka školy a slovo odovzdala 
personálnemu riaditeľovi. „Dovoľ-

te mi, aby som vám zablahoželal k 
úspešnému zvládnutiu štúdia. Som 
rád, že ste si vybrali školu, ktorá 
je nadštandardne vybavená. Aj v 
súčasnosti je v nej stály stavebný 
ruch, aby boli podmienky na výuč-
bu ešte lepšie. Tento odbor, ktorý 

ste počas troch rokov študovali, 
vám zabezpečí dobré uplatnenie. 
Bol by som rád, keby sme sa s 
viacerými z vás stretli aj na pôde 
Železiarní Podbrezová. Dvere k 
nám máte stále otvorené. Ak vaše 
kroky nesmerujú hneď do našej 

Absolventi odboru obrábač kovov s personálnym riaditeľom a zástupcami školy po odo-
vzdaní vysvedčení a výučných listov. Foto: J. Čief

spoločnosti, verím, že keď si spo-
čítate všetky výhody, raz sa k nám 
vrátite. Ešte raz vám blahoželám a 
tým z vás, ktorí budú pokračovať v 
nadstavbovom štúdiu, prajem veľa 
úspechov,“ povedal v príhovore Ján 
Villim.

Popriala im šťastie
Po prevzatí výučných listov zabla-

hoželala žiakom aj Miriam Pindia-
ková. Taktiež popriala všetkým veľa 
šťastia. „Mrzí ma, že túto milú chví-
ľu nemôžete prežívať s vašimi ro-
dičmi. Určite sú šťastní a spokojní. 
Štúdium ste dotiahli do úspešného 
konca. Tým z vás, ktorí pokračujú v 
nadstavbe, prajem veľa úspechov. 
Rovnako aj ostatným, ktorých čaká 
zamestnanie. Pamätajte, do školy 
sa môžete kedykoľvek vrátiť, rov-
nako tak do Železiarní Podbrezo-
vá. Nech sa vám darí,“ adresovala 
úspešným absolventom. Následne 
si z rúk Mareka Macuľu, predsedu 
triedy, prevzala kyticu ako poďako-
vanie za tri roky trpezlivosti. „Ďaku-
jeme vám, že ste to s nami vydržali 

a pomáhali, ako sa najviac dalo,“ 
povedal za všetkých spolužiakov.

Štyria s vyznamenaním
V školskom roku 2021/2022 ab-

solvovalo záverečnú skúšku v od-
bore obrábač kovov dvanásť žiakov. 
Štyria prospeli s vyznamenaním, 
jeden veľmi dobre a zvyšok prospel 
v záverečnej skúške. Niektorí žiaci 
budú pokračovať v nadstavbovom 
štúdiu, iní nastúpia priamo do vý-
robného procesu v ŽP a.s.

Okrem výučných listov prevzal 
Marek Macuľa, predseda III.C trie-
dy, 500-eurovú finančnú odmenu 
za víťazstvo v súťaži „Štatút mo-
tivácie k bezpečnosti a ochrane 
majetku školy.“ Odmenu venoval 
zriaďovateľ, akciová spoločnosť 
Železiarne Podbrezová, na čele s 
Vladimírom Sotákom, predsedom 
Predstavenstva a generálnym riadi-
teľom ŽP a.s.

Bývalí spolužiaci si spoločné stretnutie naplno užili. Foto: M. Auxt

Stretnutie hutníkov po tridsiatich rokoch

Ubehlo už tridsať rokov odvtedy, 
ako sme v máji 1992 maturova-
li v Strednom odbornom učilišti 
hutníckom v 
Podbrezove j 
– Lopeji. V od-
bore hutník 
operátor pre 
tvárnenie ko-
vov nás bolo 
29 a každý z 
nás sa vydal za 
svojimi plánmi 
do budúcnosti. 

Čas plynul, roky ubiehali a myš-
lienka nášho ďalšieho stretnutia 
bola znovu opodstatnená. A tak 
sme sa stretli 18. júna v Brezne. 
Neprišli všetci, no napriek tomu 

bola pomerne slušná účasť, keď z 
celkového počtu 29 nás na stret-
nutie prišlo 17. Po dobrom obe-
de nastalo spomínanie na školu a 
hodnotenie životných osudov od 
študentských čias až po dnešné 

dni. A debatovať 
bolo o čom. Všetci 
sme sa zhodli, že 
takéto stretnutia 
majú svoj význam 
a opodstatne-
nie. Išlo už o naše 
šieste stretnutie 
za deväť rokov, čo 
svedčí o výbor-
nom kolektíve.

Zo zdravotných dôvodov sa ak-
cie nezúčastnila triedna učiteľka 
Anna Čukanová. Aj touto cestou 
jej želáme pevné zdravie, veľa síl a 
energie.

Na záver sa chcem poďakovať 
všetkým spolužiakom, ktorí na 
stretnutie prišli a vytvorili príjem-
nú atmosféru večera.

V Železiarňach Podbrezová a.s. 
alebo v niektorej dcérskej spoloč-
nosti nás v súčasnosti pracuje dva-
násť. V prevádzkarni ťaháreň rúr sú 
to Marek Auxt, Jaroslav Baboľ, Ju-
raj Čellár, Roman Oroš, Juraj Tišliar 
a Marek Uhlík. V oceliarni pracujú 
Roman Haľama a Marek Strmeň. 
V prevádzkarni valcovňa bezšví-
kových rúr je to Marcel Pobožný. 
V odbore riadenia a zabezpečenia 
kvality Miloš Prečuch. V dcérskej 
spoločnosti Tále a.s. pracuje Miloš 
Berčík. V dcérskej spoločnosti ŽP 
Bezpečnostné služby s.r.o. Rado-
slav Gibala.

Tak spolužiaci, dovidenia na na-
šom budúcom stretnutí.
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Všeobecná zdravotná poisťov-
ňa (VšZP) v rámci skvalitňovania 
služieb spustila v apríli bezplatné 
predpôrodné a popôrodné pora-
denstvo, ktoré poskytuje nielen 
svojim poistenkám v spolupráci 
so Slovenskou komorou sestier a 
pôrodných asistentiek. Skúsené 
pôrodné asistentky radia ženám 
vo forme video konzultácií, desať 
hodín denne, päť dní v týždni. 
Denne tak môžu pomôcť až trom 
desiatkam žien. 

Odbornú pomoc môžu využiť 
tehotné ženy a dojčiace matky, 
a to počas celej doby trvania te-
hotenstva a dojčenia. Odborníč-
ky pomôžu odpovedať na všetky 
otázky týkajúce sa  tehotenstva a 
prípravy na pôrod. Mamičkám po-
radia aj v oblasti zásad pokojného 
šestonedelia a ako zvládnuť prvé 
dni s dieťatkom. Pôrodná asistent-
ka poskytne mamičke podporu a 

Počuli ste už o profesionálnom poradenstve 
pre budúce a čerstvé mamičky? 

rady aj v otázke dojčenia. Budúce 
či čerstvé mamičky tak získajú re-
levantné, odborné informácie a 
okamžitú pomoc.

Služba je dostupná všetkým pois-
tenkám VšZP alebo po-
istenkám, ktoré majú 
vo VšZP poistené svo-
je bábätko. Možnosť 
využiť službu majú aj 
nepoistenky, a to od 
momentu, keď si do 
VšZP podajú prihlášku. 
Rezervačný formulár 
nájdu záujemkyne na 
stránke www.vszp.sk/
mama. 

Najväčšia zdravotná 
poisťovňa na Sloven-
sku sa aj takto snaží uľahčiť sta-
rostlivosť o zdravie všetkým svojim 
poistencom. Okrem toho intenzív-
ne pracuje na elektronizácii a digi-
talizácii a prioritou je tiež vylepšo-
vanie aplikácie VšZP a jej funkcií.

Vďaka aplikácii sa zorientujete 

v absolvovaných preventívnych 
prehliadkach, ale aj v tých, na kto-
ré máte nárok. Vďaka apke máte 
prehľad o svojom zdraví – svojich 
lekároch, predpísaných liekoch, 

doplatkoch za ne, 
ale aj o ich lacnejších 
alternatívach. Apliká-
cia vás upozorní aj na 
prípadné interakcie 
liekov, aby ste sa vy-
hli možným rizikám, 
ktoré vám ich súčas-
né užívanie môže 
spôsobiť. 

Na mobilnej apli-
kácii VšZP poistenci 
oceňujú aj neustálu 
dostupnosť svojho 

preukazu poistenca, európskeho 
preukazu poistenca, ale aj preuka-
zov svojich detí či Covid preukazu 
EÚ. Nájdete v nej informáciu o 
tom, kto za vás platí poistné, zo-
znam najbližších zdravotníckych 
zariadení a lekární, nech sa na-

chádzate kdekoľvek na Slovensku. 
Užitočná aplikácia uľahčuje pois-
tencovi manažovanie svojho zdra-
via a zdravia celej rodiny. Aplikáciu 
je možné nainštalovať si v pohodlí 
domova. 

Aplikáciu po novom môžu využí-
vať aj vaše staršie deti. VšZP ju sprí-
stupnila tínedžerom od 15 rokov. 
Ich bezpečnosť zvýši aj SOS karta 
prvej pomoci v aplikácii. V karte je 
možné vyplniť kontakt v prípade 
núdze, alergie, krvnú skupinu aj 
chronické ochorenia. Všetky tie-
to dôležité veci sa zobrazia aj na 
uzamknutej obrazovke smartfónu. 

Funkcia „V mojom okolí“ zas mla-
dým v aplikácii zobrazí najbližších 
poskytovateľov zdravotnej sta-
rostlivosti, teda najbližšie lekárne, 
ambulancie, nemocnice a zároveň 
zobrazí tých poskytovateľov, kto-
rých zmluvným partnerom je VšZP. 
V prípade, že lekár mladému pois-
tencovi predpíše e-Recept, zobrazí 
sa mu v záložke „Do lekárne“ liek 

si môže tínedžer sám vyzdvihnúť. 
Rovnako získajú prístup k mnohým 
zľavám a benefitom, ktoré im VšZP 
ponúka. Viac na www.vszp.sk. 

Ilustračné foto: pexels.com

Na hrade Ľupča slávnostne odhalili zreštaurovaný oltár
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Pôvodný oltár očisťovania Pan-
ny Márie (Spev Simeona) zo 17. 
storočia sa po sto rokoch vrátil 
na svoje pôvodné miesto – do 
kaplnky hradu Ľupča. Život dre-
venej pamiatke vdýchla dvojica 
majstrov, ktorá ho kompletne 
zreštaurovala. Za prítomnosti 
umelcov, zástupcov akciovej spo-
ločnosti Železiarne Podbrezová, 
starostu obce Slovenská Ľupča, 
ale i sponzorov a ďalších hostí 
oltár odhalili v utorok, 28. júna. 
Zároveň bola na hrade Ľupča ofi-
ciálne otvorená letná turistická 
sezóna.

V úvode slávnostného veče-
ra zaspievala prítomným ženská 
spevácka skupina Belius. Násled-
ne privítal hostí Vladimír Homo-
la, kastelán ľupčianskeho hradu. 
Predstavil jeho históriu a aj pôvod 
oltára. Vyzdvihol všetkých, ktorí 
sa podieľali na tom, že vzácna pa-
miatka je opäť na svojom mieste. 

„Hrad Ľupča je unikátny tým, 
že bol od svojho vzniku neustále 
obývaný. Vďaka tomu sa ucho-
val vo veľmi dobrom stave. Patrí 
k najzachovalejším na Slovensku. 
Žiaľ, jeho pôvodný inventár sa 
celý  nezachoval. Preto je snahou 
Železiarní Podbrezová, aby sa do 
hradu vrátila aspoň jeho časť. Ve-
denie spoločnosti sa snaží, aby 
boli v hrade inštalované výtvarné 
a muzeálne expozície. Preto kaž-
dý rok investuje prostriedky, aby 
návštevníci spoznali kus histórie a 

života našich predkov,“ povedal v 
príhovore.

Pôvodná kaplnka, kde bude ol-
tár umiestnený, bola vybudovaná 
v 17. storočí. V roku 2008 sa stala 
najkrajšou pamiatkou na Sloven-
sku. „Je to vďaka pánovi Doricovi. 
Na tomto mieste robil dlhoročný 
výskum a následne so svojím tí-
mom reštauroval celý priestor,“ 
doplnil V. Homola. 

Dotvára kolorit hradu
Pôvodný oltár bol ešte donedáv-

na v depozitoch Stredoslovenské-
ho múzea v Banskej Bystrici, kde 
ho dlhodobo skladovali. „Dnešok 
je vzácnou chvíľou, keď je ten-
to historický kus opäť na svojom 
mieste. V hrade je viacero pred-
metov z nášho múzea. Sme veľmi 
radi, že dotvárajú kolorit, tešia 
návštevníkov a pomáhajú k využi-
tiu tohto priestoru. Je pozitívne, 
že sa z hradu nestáva rezort ces-
tovného ruchu, ale že umožňuje 
turistom spoznávať históriu. Je to 
úžasný počin, ktorý si zaslúži obdiv 
a poďakovanie,“ povedal Marcel 
Pecník, riaditeľ Stredoslovenského 
múzea v Banskej Bystrici.

Zažil pekné chvíle
Na obnove pôvodného drevené-

ho oltára sa podieľala dvojica maj-
strov. Akademický sochár Dušan 
Hagara a akademický maliar Jozef 
Dorica. Šikovné ruky umelcov za-
chránili pôvodný vzhľad pamiatky, 
ktorá bude najväčšou novinkou 
nadchádzajúcej letnej turistickej 
sezóny.

„Pri reštaurovaní som zažil veľ-
mi pekné chvíle. Pamätám si na 
prvý kontakt s oltárom. Bol ešte 
zložený v krabiciach. Keď som ho 
začal v ateliéri rozbaľovať a poma-
ličky skladať, vedel som, že píšeme 
nový príbeh. Oltáru sme vdycho-
vali život,“ povedal D. Hagara. Prí-
tomným podrobne opísal spôsob 
reštaurovania drevených častí. 
Niektoré kroky boli veľmi náročné 
a vyžadovali si značnú dávku trpez-
livosti a odbornosti. 

oltár ho očaril
„Keď som sem vošiel, naplnil ma 

pocit šťastia. Ide o kultúrny počin, 
ktorý by mal byť príkladom. Oltár 
je na autentickom mieste a teraz 
má celý projekt skutočný zmysel. 
Ak by bol oltár súčasťou nejakej 
expozície, bolo by to fajn. Ale on 
sa vrátil na pôvodné miesto, čo 
je, bezpochyby, úžasné,“ úprimne 
vyznal J. Dorica. Následne detail-
ne opísal podobu oltára, vysvet-
lil symboliku a hosťom prezradil 
mnohé zaujímavosti. Na hrade 
Ľupča sa pritom podieľal na via-
cerých projektoch a zanechal tak 
nezmazateľnú stopu pri obnove 
pamiatky.

Chcú ďalej investovať
Vrátiť oltár na pôvodné mies-

to by sa nepodarilo bez investície 
majiteľa hradu – Železiarní Pod-
brezová. Marian Kurčík, podpred-

seda Predstavenstva a ekonomický 
riaditeľ akciovej spoločnosti vyz-
dvihol spoluprácu všetkých, ktorí 

Moment slávnostného odhalenia zreštaurovaného oltára.  Foto: M. Gončár

Dvojica umelcov, ktorá sa podieľala na obnove oltára. Jozef Dorica (vľavo) a Dušan Haga-
ra (vpravo).  Foto: M. Gončár

sa na projekte podieľali. „Dnešný 
deň je veľmi významný. Vďaka 
spoločnému úsiliu sme dostali ol-
tár na toto miesto. Pridali sme tak 
hradu ďalší lesk a dôstojnosť. Sme 
radi, že máme dobre rozbehnutú 
spoluprácu so Stredoslovenským 
múzeom, ale aj s obcou Slovenská 
Ľupča.“ 

Ako poznamenal, obnova hradu 
bude pokračovať. „Do tejto kultúr-
nej pamiatky plánujeme aj naďa-
lej investovať a úplne dokončiť jej 
modernizáciu tak, aby sa zachova-
la v čo najpôvodnejšej forme pre 
budúce generácie. Chceme, aby 
ľudia aj o niekoľko rokov mohli po-
znávať históriu od 13. storočia až 
po súčasnosť,“ dodal M. Kurčík. 

Slávnostný večer spojený s od-
halením oltára znamená ďalší vý-
znamný krok v obnove stredovekej 
pamiatky. Pôvodný oltár Očisťo-
vania Panny Márie je artikel, ktorí 
ocenia nielen historici, ale i náv-
števníci. Letná sezóna na hrade 
Ľupča tak bude výnimočná a hos-
tia uvítajú návrat vzácneho artikla 
na jeho pôvodné miesto.

Vzácni hostia krátko po odhalení oltára.  Foto: M. Jančovič

PR článok
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Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

Prinášame vám seriál o systematickej obnove hradu Ľupča

Stojí sám nad údolím Hrona medzi Banskou Bystricou a Breznom už 750 rokov. Jeden z autenticky najza-
chovalejších a typologicky najzaujímavejších slovenských hradov – hrad Ľupča. Jeho areál využívali uhorskí 
panovníci na pobyty počas poľovačiek, ale aj na spravovanie krajiny. Vývoj hradu dokumentuje prístupy 
renesančných vlastníkov, kráľovského eráru i štátu k využívaniu hradných stavieb od jeho prvopočiatkov 
až po koniec 20. storočia. V roku 2002 sa jeho majiteľom stala akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová a 
začalo sa so systematickou obnovou hradu. Komplex hodnôt sa dnes ešte viac rozrastá, k čomu dopomá-
ha aj inštalácia rôznorodých kultúrnych a výtvarných celkov, sprístupnených pre širokú verejnosť. Doteraz 
zrealizované aktivity a obnova pamiatky prinavracajú hradu zašlú slávu a radia ho medzi klenoty Pohronia. 

V nasledujúcom čísle novín Pod-
brezovan vám prinesieme ďalšiu 
časť seriálu, v ktorom odhalíme 
etapy dvadsaťročnej systematic-
kej obnovy hradu Ľupča.

Časť 9: Reštaurovanie fasád exteriéru 
Gizelinho domu a Tribelovej chodby

Juhovýchodný pohľad na reštaurované fasády a zrevitalizovanú východnú terasu. Foto: archív

Pri výstavbe Gizelinho domu bol 
do koncepcie jeho budúcej nápl-
ne zahrnutý a využitý už existujúci 
historicky starší objekt východnej 
polkruhovej bašty. Bašta, ako to 
doložil reštaurátorský sondážny vý-
skum, mala pôvodne len jednodu-
chú úpravu fasády hrubo spracova-
nou omietkou, ktorá zodpovedala 
jej pôvodnému účelu – obranným 
potrebám. Z dôvodu vizuálneho 
zjednotenia fasád zo slohovo vzdia-
lených období sa architektúra baš-
ty prispôsobila novej architektúre. 
Z predpokladaného väčšieho počtu 
strieľní, ktorými bola bašta pôvod-
ne vybavená, sa zachovala len jed-
na. Nachádza sa v polohe zaoblenia 
steny v úrovni prvého nadzemného 
podlažia. Objavila sa v priebehu re-
štaurovania interiéru bašty.

Dobrý stav omietok
Zjednotenie fasád oboch ob-

jektov bolo realizované rovnakým 
omietnutím stien, prepojením 
profilovanej kordónovej rímsy me-
dzi druhým a tretím nadzemným 
podlažím a profilovanej tehlovej 
korunnej rímsy Gizelinho domu, 
ktoré pokračujú na upravenú fa-
sádu bašty. Novovytvorené oken-
né otvory boli v období prestavby 
upravené tak, aby sa tvarom a aj 
rozmermi mierne odlišovali od 
obdĺžnikových okenných otvorov 
na Gizelinom dome. Dôvodom 
odlíšenia mohli byť aj menšie roz-
mery, prípadne už daný zaoblený 
tvar bašty, ktorý, akoby sa odrážal 
v tvare novovytvorených okenných 
otvorov, ukončených poloblúkom 
(horný rad) a segmentom oblúka 
(dolný rad). Možno predpokladať, 
že bolo zámerom staviteľa dať ta-
kýmto spôsobom najavo rozdielny 
historický pôvod zlúčených stavieb. 
Obidva objekty boli, navyše, odlíše-

né aj farebnou úpravou, po spojení 
však vytvorili harmonický celok.

Omietky na uvedených fasádach 
sa zachovali v pomerne dobrom 
stave. V priebehu používania však 
dochádzalo k ich viacerým mecha-
nickým a iným poškodeniam, pre-
dovšetkým v nižších partiách stien 
a vplyvom počasia zas na vyššie 
položených častiach a detailoch 
architektúry. V priebehu dlhodobej 

existencie objektu boli poškodenia 
fasád tiež viackrát lokálne opra-
vované omietnutím a následne 
pretreté. Takto postupne došlo k 
zmene oproti pôvodnej farebnosti 
a celkovému výrazu povrchu fasád. 

Počas reštaurovania boli zo stien 
fasád odstránené všetky sekun-
dárne opravy. Na omietkach boli 
opravené povrchové poškodenia 
a chýbajúce časti omietok a štu-
kových detailov boli analogicky 
doplnené. Pôvodná farebnosť sa 
na omietke novej časti Gizelinho 
domu zachovala už len torzovito. Z 
tohto dôvodu bola realizovaná jej 
rekonštrukcia – kombinácia svet-
losivých plôch stien, bielych lemov 
dverných a okenných otvorov a 
tehlovo červenej farebnosti korun-
nej rímsy s bielymi linkami škár. 
Uplatnil sa technologický spôsob 
nepravidelne roztretého krycieho 
náteru s využitím jemnej fľakatos-
ti a patiny. Farebnosť stien teraz 
nepôsobí plošne tvrdo ani novo. 
Rekonštrukcia farebnosti na fasáde 
bašty bola realizovaná len v bielom 
odtieni. Plasticky predstúpené teh-
lové segmentové rímsy nad oblúk-
mi okenných otvorov sú v tehlovo-
červenom odtieni s bielymi linkami 

škár, čo výrazne zjednocuje obe 
časti budovy. 

Dôraz kladený na obnovu 
nárožného kvádrovania 

Tribelova schodisková veža bola 
pristavaná k severovýchodnej ste-
ne Rubigallovej veže a hradnému 
múru. Výsledky výskumu definova-
li jednotlivé vývojové fázy a úpravy 
povrchu architektúry a tiež stien 
jej fasád bielymi nátermi. Na pô-
vodnom severovýchodnom nároží 
Tribelovej schodiskovej veže, ktoré 
splynulo s mladšími prístavbami do 
jednej plochy, bola pod vrstvami 
mladších omietok objavená pô-
vodná úprava zaniknutého nárožia, 
maľovaného sivobielym listovým 
kvádrovaním. Rozvrhnutie kvádro-
vania bolo vyrytím vyznačené do 
ešte vlhkej pôvodnej omietky. 

Tento nález ovplyvnil metodiku 
úpravy stien. Vzhľadom na malý 
rozsah a nízku kvalitu zachovania 
bolo rozhodnuté originál konzer-
vovať a ochrániť ho pred poveter-
nostnými vplyvmi novým omietnu-
tím. Následne bola na novej vrstve 
omietky realizovaná jeho tvarová 
a farebná rekonštrukcia. Z uvede-
ných fasád boli postupne odstráne-
né najmladšie opravy. Poškodené 
miesta boli opravené a steny celo-
plošne omietnuté novou vrstvou 
omietky s príbuznou frakciou plni-
va aj napodobnením spracovania 
omietky na povrchu, ako to bolo v 
origináli. Nakoniec boli steny nat-
reté bielym náterom. V mieste ná-
lezu dnes už zaniknutého nárožia 
veže bola realizovaná rekonštruk-
cia maliarskej výzdoby listového 
kvádrovania.

Jedálny lístok
4. – 10. 7. 2022

Pondelok
Polievky: slovenská hubová, fran-
cúzska, pečivo. 
● Hovädzie filé kopaničiarske, tar-
hoňa, uhorka,
● Kuracie stehno na zelenine, štu-
chané zemiaky s cibuľkou, 
● Granatiersky pochod, uhorka,
● Šalát fazuľový so salámou a chre-
nom, pečivo. 

Utorok
Polievka: hovädzia s cestovinou, 
pečivo. 
● Pečené morčacie stehno, červe-
ná kapusta, knedľa, 
● Bravčový rezeň na zelenine, ryža, 
cvikla.

Streda
Polievky: šošovicová s kyslou ka-
pustou, horácka, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané ze-
miaky, uhorka,
● Kuracie prsia na smotane, cesto-
vina, 
● Zemiakové knedličky s údeným 
mäsom, kapusta,
● Syrové tajomstvo, pečivo,
● Bageta moravská.

Štvrtok
Polievky: krúpková, prešporská, 
pečivo. 
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa,
● Bravčové stehno záhradnícke, 
ryža, šalát, 
● Vyprážaná treska plnená brokoli-
cou a syrom, zemiaková kaša, šalát,
● Muffiny s čokoládou, kakao.

Piatok
Polievky: mexická, krémová s ovse-
nými vločkami a zeleninou, pečivo. 
● Sekaný rezeň z bôčika, zemiako-
vý šalát s majonézou,
● Hovädzí guláš maďarský, cesto-
vina, 
● Zapekané zemiaky s pórom,
● Pečené buchty s makovou pln-
kou, kakao,
● Bageta tuniaková.

Sobota
Polievka: kelová so zemiakmi, pe-
čivo. 
● Bravčový rezeň sikulský, knedľa,
● Hovädzia roštenka na slanine, 
tarhoňa, uhorka. 

nedeľa
Polievka: furmanská, pečivo. 
● Kuracie prsia plnené bryndzou, 
ryža, šalát,
● Bravčové stehno bratislavské, 
cestovina.

Jedálny lístok
11. – 17. 7. 2022

Pondelok
Polievky: boršč s mäsom, krupico-
vá so zeleninou, pečivo. 
● Bravčové stehno na paprike, 
knedľa, 
● Morčacie prsia s ananásom a sy-
rom, ryža, 
● Plnené hovädzie mäso, zelenino-
vá obloha,
● Špenátový prívarok, volské oká, 
zemiaky.

Utorok
Polievky: hŕstková, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo. 
● Vyprážané čevapčiči, opekané 
zemiaky, šalát,
● Hovädzia pečienka milánska, 
cestovina, 
● Zapekaná ryba so šampiňónmi, 
šalát z červenej kapusty s kukuri-
cou, 
● Hanácke koláče, kakao,
● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: brokolicová dánska, 
frankfurtská, pečivo. 
● Pečené kuracie stehno, zelenino-
vá ryža, kompót,
● Diviak so šípkovou omáčkou, 
knedľa, 
● Zemiakové placky plnené hliva-
mi,
● Horehronský syrový šalát, peči-
vo,
● Bageta s pikantným mäsom.

Štvrtok
Polievky: fazuľová kyslá, mrkvová s 
pórom, pečivo. 
● Kuracie prsia na ázijský spôsob, 
tarhoňa, šalát, 
● Husárska roláda, zemiaková 
kaša, čalamáda,
● Šalát zeleninový s reďkovkou, 
pečivo, 
● Hovädzí guláš so zelenou fazuľ-
kou. 

Piatok
Polievky: slepačia s cestovinou, ze-
miaková gulášová, pečivo. 
● Kuracie prsia prírodné, ryža, ša-
lát, 
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa,
● Cestoviny s brokolicou a smota-
novou omáčkou,
● Šúľance s makom,
● Bageta Apetito.

Sobota
Polievka: rascová s vajcom, pečivo. 
● Plnený bravčový závitok, ryža, 
šalát, 
● Kuracie prsia na smotane s hliva-
mi, cestovina.

nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo. 
● Bravčový rezeň s pečeňou, slo-
venská ryža, uhorka, 
● Hovädzia pečienka na víne, 
knedľa.
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Spomienky
„Osud je občas veľmi krutý, nevráti 
čo raz vzal, zostanú iba spomienky a 
v srdci veľký žiaľ.“
Dňa 20. júna sme si pripomenuli 
dvadsaťdva rokov odvtedy, ako nás 
navždy opustil milovaný manžel, 

otec a starý otec
František PÔBIŠ z Podbrezovej. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, dcéra a synovia s rodinami

...
Dňa 27. júna sme si pripomenuli 
smutné desiate výročie úmrtia náš-
ho manžela, otca a starého otca

Jozefa CÍGERA z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

Spomíname s láskou a úctou
...

„Klesli ruky, ktoré ťažko pracovali, 
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali. Stí-
chol dom, záhrada, dvor, už nepočuť 
jeho hlas a kroky v ňom. Odišiel ces-
tou, ktorou ide každý sám, len spo-
mienky nechal nám.“

Dňa 28. júna uplynuli dva roky odvtedy, ako nás navž-
dy opustil

Mikuláš PAPAJ z osrblia.
S láskou spomína manželka Milka a blízka rodina

...
Dňa 5. júla uplynie päť rokov odvte-
dy, ako nás navždy opustil milovaný

ondrej PoZnÁŇ z Brezna.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname

V tajničke sa ukrýva citát, ktorého autorom je írsky spisovateľ a básnik Oscar Wilde.

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 11. júla. 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.

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

Hrajte o cenu od Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 12, v 
ktorej sa ukrýval citát od francúzskeho spisovate-
ľa Guy De Maupassanta: „najlepšie veci v živote 
sú zadarmo.“ Z úspešných riešiteľov sme vyžre-
bovali Jána Bohúňa z prevádzkarne valcovňa 
bezšvíkových rúr. Cenu do súťaže venovala Vše-

obecná zdravotná poisťovňa. Výherca si ju môže prevziať v redakcii 
v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.

Poďakovanie
Ďakujeme OZ KOVO Železiarní Podbrezová a kolegom 
z prevádzkarne doprava za finančnú pomoc, ktorú 
nám poskytli pri pohrebe Dušana Bariaka.

Smútiaca rodina

Spomienky
„Odišla tíško, už nie je medzi nami, no 
v srdciach našich stále žije s nami.“
Dňa 12. júla uplynie osem rokov od-
vtedy, ako nás navždy opustila milo-
vaná mama a stará mama 
Melánia SoJKoVÁ z Jasenia. 

S láskou a úctou spomínajú synovia Ján, 
Stanislav a dcéra Katarína s rodinami

...
„Dnes, keď 70 by si mal, úprimný 
úsmev nám venoval, oči by šťastím 
žiarili, smiechom by sme sa lúčili. 
Osud nám ale nedoprial taký deň, 
preto s úctou k tebe, s láskou v srd-
ciach, prijmi od nás pár slov takto 
len. Tretí rok nie si s nami. Sedemde-

siatku sláviš u nebeských brán. Z neba nás ochraňuj, 
v pokoji oddychuj, ľúbime ťa tak, ako keby si bol tu.“
Dňa 13. júla si pripomenieme nedožitých 70 rokov a 
4. októbra uplynú tri roky, čo nás navždy opustil milo-
vaný manžel, otec a starký

Milan KoVÁČIK z Brezna.
S láskou, vďakou a úctou spomína manžel-
ka Anna, syn Peter, dcéra Magdaléna s ro-

dinami, vnúčatá Alexander a Karinka

Ilustračné foto: pexels.com

Pošlite nám fotografie z vašej dovolenky
Leto je čas dovoleniek. Či už plánujete oddychovať pri mori, na ho-
rách, alebo vo svojej záhrade, budeme radi, ak nám do redakcie po-
šlete fotografie z vašej dovolenky. Najkrajšie zábery budeme postup-
ne uverejňovať v Podbrezovane. Prajeme vám pekné a slnečné leto.
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Letné kúpalisko v Podbrezovej je otvorené každý deň až do osemnástej hodiny. Foto: M. Gončár

Peter Kováčik v súboji so žilinským hráčom počas prípravného zápasu.  Foto: D. Stehlík

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Na kúpalisku v Podbrezovej sa začala letná sezóna

Posledný júnový víkend sa otvorili 
brány podbrezovského kúpaliska. 
Priaznivé slnečné počasie a vyso-
ké teploty dopomohli k tomu, že 
kúpalisko spustilo prevádzku ešte 
pred začiatkom letných prázdnin. 

Návštevníci sa po roku opäť 
môžu schladiť a zaplávať si v 
50-metrovom plaveckom bazé-
ne. Pre menších sú pripravené 
dva detské bazény, ktoré v prvých 
dňoch ešte neboli k dispozícii, no 
budú sprístupnené v najbližšej 
dobe. 

„Dôvodom je, že čakáme na 
vyjadrenie Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva. Ten určí, 
kedy tak budeme môcť urobiť. 
Bohužiaľ, čakaciu dobu nevieme 
ovplyvniť a o spustení detského 
bazéna budeme našich návštevní-
kov informovať prostredníctvom 
našej webovej stránky www.skzp.
sk a takisto na Facebooku – Letné 
kúpalisko Podbrezová. Ospravedl-
ňujeme sa za vzniknutú nepríjem-
nosť, ktorá ale, našťastie, nepotrvá 

dlho. Návštevníci si môžu už čo-
skoro naplno užiť celý náš areál,“ 
povedala Soňa Máziková, riaditeľ-
ka ŠK Železiarne Podbrezová a.s.

V areáli je okrem plávania v ba-
zéne možnosť zahrať si plážový 
volejbal, stolný tenis, zapožičať si 
lehátka a občerstviť sa v bufete.

Vstupné ostáva nezmenené
Napriek tomu, že ceny vo všet-

kých oblastiach rastú, vedenie ŠK 
ŽP a.s. sa rozhodlo, že vstupné 
ostane aj tento rok rovnaké. Pre 
dospelých cena predstavuje 4 
eurá, študenti zaplatia 2,50 eura, 
dôchodcovia a deti od 5 do 15 ro-
kov majú vstup za 2 eurá. Deti do 
5 rokov neplatia. Po 14. hodine je 
vstupné zľavnené, čo pre dospe-
lých znamená 2,50 eura, pre štu-
dentov 2 eurá, pre dôchodcov a 
deti od 5 do 15 rokov 1,50 eura.

Letné kúpalisko v Podbrezovej je 
otvorené každý deň, aj počas sviat-
kov, od 10. do 18. hodiny. „Výnim-
kou je nepriaznivé počasie, o čom 
informujeme na našej webovej 
stránke a na Facebooku ,“ doplnila 
S. Máziková.

Hráči a realizačný tím počas spoločného splavovania Hrona. Foto: FK ŽP

Príprava je v plnom prúde, hráči 
si ju spestrili teambuildingom

Futbalisti FK Železiarne Podbre-
zová majú za sebou takmer tri 
týždne prípravy na novú sezónu, 
ktorá sa začne už o niekoľko dní. 
Po úvodných tréningoch odohrali 
prvé prípravné duely.  

Na úvod si zmerali sily s Liptov-
ským Mikulášom. Na jeho pôde 
naši chlapci prehrali vysoko 5:0. 
Je potrebné dodať, že šancu do-
stali viacerí mladí hráči a futbalisti, 
ktorí sú u nás na skúške. V ten istý 
deň privítali železiari na vlastnom 
trávniku v Zelpo aréne MŠK Žili-
na. Atraktívny súper mal dokonale 
preveriť futbalistov spod Šiklova. 
Zverenci Romana Skuhravého sa 
však vypli k dobrému výkonu, a 
po štyroch góloch zdolali tím spod 
Dubňa 4:3. Góly zaznamenali Kuz-
ma, Lupták, Moses a Blaqori. 

Víťazstvo nad nováčikom
Rýchly sled prípravných duelov 

pokračoval aj v závere júna. Pod-
brezová si zmerala sily s nováči-
kom najvyššej českej súťaže Zbro-
jovkou Brno. Aj v tomto stretnutí 
strelili naši futbalisti súperovi štyri 
góly. Celkovo duel na pôde české-
ho tímu vyhrali 4:2, pričom dva 

góly zaznamenal Issa, ku ktorému 
sa pridali Moses s Kováčikom. 

„Bolo to pre nás dôležité stret-
nutie. Potvrdilo sa, akým spôso-
bom sme sa posunuli a čo nám za-
čína fungovať. Ide, predovšetkým, 
o agresivitu a rýchlosť hry. Hráčov 

musím pochváliť, pretože sme 
pred týmto zápasom pracovali vo 
veľkej intenzite. V hre sme videli 
zaujímavé veci, ale aj také, ktoré 
môžeme zlepšiť – napríklad po 
strate lopty, keď sme boli otvore-
ní. Brno sa z toho okamžite dosta-
lo do ofenzívy. Som však rád, akým 
spôsobom sme sa prezentovali. 
Fungovala útočná i obranná fáza 
hry. Vstúpili sme do záverečnej 
časti letnej prípravy, aby sme sa 
čo najlepšie nachystali na Fortuna 
ligu,“ povedal Roman Skuhravý, 
tréner FK Železiarne Podbrezová 
pre klubový web.

Predĺžili zmluvy
Kým hráči sa pripravujú na novú 

sezónu, horúco je aj v zákulisí. Ve-
denie klubu skladá káder na For-
tuna ligu a čo je najdôležitejšie, k 
väčšiemu pohybu v tíme nedošlo. 
O našich hráčov bol pritom veľký 
záujem. Veľa sa skloňovalo meno 
brankára Richarda Ludhu. Bran-
kárska jednotka nováčika prvej ligy 
však zostáva hráčom Podbrezovej 
až do konca sezóny 2023/2024. 
„Ďakujem a vážim si, že môžem s 

Podbrezovou pokračovať aj vo For-
tuna lige. Je to pre mňa motivácia 
do ďalšej práce,“ povedal pre klu-
bový web. 

Ešte o sezónu dlhšie pobudne v 
našom tíme René Paraj, ktorému 
klub taktiež predĺžil zmluvu. 

„Som rád, že pokračujem v Pod-
brezovej a teším sa na Fortuna 
ligu. Sme dobrý kolektív. Verím, 
že v najvyššej súťaži budeme hrať 
pekný futbal, ktorý sa ľuďom bude 
páčiť a prilákame ich do Zelpo aré-
ny,“ povedal René Paraj pre zpfut-
bal.sk. 

Utužili kolektív
Aby mužstvo dosahovalo dob-

ré výsledky, potrebuje spolu dr-
žať nielen na ihrisku, ale aj mimo 
neho. Vo futbale je kolektív veľ-
mi dôležitý, preto sa hráči A-tímu 
rozhodli zorganizovať spoločný 
teambuilding. Spolu s realizačným 
tímom absolvovali splav Hrona. 
Akcia bola príjemným spestrením 
náročnej letnej prípravy na novú 
sezónu. Chlapci si spoločné chvíle 
naplno užili a aj podľa reakcií bolo 
vidieť, že sú skvelá partia. 

Jesenný program 
FK Železiarne Podbrezová
vo Fortuna lige 2022/2023:

16.7. o 20.30: Podbrezová – Slo-
van,
23.7. o 18.00: Ružomberok – 
Podbrezová,
31.7. o 18.00: Trnava – Podbre-
zová,
6.8. o 18.00: Podbrezová – Du-
najská Streda,
13.8. o 18.00: Skalica – Podbre-
zová,
20.8. o 18.00: Podbrezová – Ban-
ská Bystrica,
27.8. o 18.00: Liptovský Mikuláš 
– Podbrezová, 
31.8. o 18.00: Podbrezová – Zlaté 
Moravce, 
3.9. o 18.00: Žilina – Podbrezová, 
10.9. o 18.00: Michalovce – Pod-
brezová, 
17.9. o 18.00: Podbrezová – 
Trenčín, 
1.10. o 18.00: Slovan – Podbre-
zová, 
8.10. o 18.00: Podbrezová – Ru-
žomberok, 
15.10. o 18.00: Podbrezová – Tr-
nava, 
22.10. o 18.00: Dunajská Streda 
– Podbrezová, 
29.10. o 18.00: Podbrezová – 
Skalica, 
5.11. o 15.00: Banská Bystrica – 
Podbrezová, 
12.11. 15.00: Podbrezová – Lip-
tovský Mikuláš.

Len pre pripomenutie, úvodné 
kolo nového ročníka Fortuna ligy 
je na programe 16. júla. Naši hrá-
či privítajú na vlastnom trávniku 
úradujúceho majstra – ŠK Slovan 
Bratislava. Výkop je naplánovaný 
na 20.30.


