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Editoriál
Začína sa jeseň. Nie, nepomýlili 
sme si mesiace v kalendári a ani 
sme neutrpeli ujmu po predošlých 
horúcich dňoch. Máme na mysli 
futbalovú. Tá odštartuje už tento 
víkend. Naša najvyššia súťaž ot-
vorí svoje brány po krátkej letnej 
prestávke. Hráči počas nej niekoľ-
ko dní oddychovali, ale najmä za-
berali v príprave na nový ročník. 
Pla   to aj o futbalistoch FK Žele-
ziarne Podbrezová. Celý kolek  v, 
ale i tréneri či funkcionári sa už 
nevedeli dočkať. Veď železiari sú 
nováčikom Fortuna ligy, čakajú 
ich atrak  vne zápasy a začínajú 
naozaj zostra. Už v sobotu privíta-
jú v Zelpo aréne majstrovský Slo-
van. Bezpochyby ide o športový 
sviatok a pre fanúšika príťažlivý 
duel. Pozornosť si však nezaslúžia 
len súperi, ale najmä naši hráči. 
Tí urobili za rok obrovský prog-
res a najvyššia súťaž je pre nich 
najkrajšou odmenou za mesiace 
driny. Nečaká ich nič ľahké, ale 
chlapci sú pripravení. Odhodlaní 
bojovať za podbrezovské farby 
a robiť radosť nám, fanúšikom. 
Poďme ich v tom podporiť. Zaslú-
žia si naše uznanie a aj zničené 
hlasivky po fandení. Vážme si, že 
na Horehroní máme klub, ktorý sa 
bude konfrontovať so Slovanom, 
Trnavou, Žilinou či Dunajskou 
Stredou. Tešme sa na atrak  vne 
merania síl a povzbuďme chlap-
cov. Jeseň je tu a bude horúca. A 
nielen čo sa počasia týka. Ťažké 
zápasy čakajú a s nimi aj nové 
výzvy. Iba spolu môžeme kráčať 
za víťazstvami. Fortuna liga, vitaj 
späť v Podbrezovej!

M. Gončár

Vplyvom vysokých teplôt a rozťažnos   koľajníc vytlačilo oblúk na spojovacej koľaji pri ob-
lúkovom moste ponad Hron.  Foto: Prevádzkareň doprava

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Frézovanie komunikácie v areáli nového závodu. Foto: M. Gončár

Výsledky za prvý polrok 
sú na veľmi dobrej úrovni

ŽP Trade Bohemia, a.s. je dcér-
skou spoločnosťou Železiarní 
Podbrezová a.s. Zaisťuje pre-
daj bezšvíkových oceľových 
rúr a príslušenstva vyrobených 
v našich železiarňach. Jej ob-
chodným teritóriom je Česká 
republika, kde pôsobí už od 
roku 1996. 
ŽP Group

Z obsahu čísla

Bicykle odstavujte správ-
ne, dbajte na zamykanie

Mnohí zamestnanci Železiar-
ní Podbrezová prichádzajú na 
miesto výkonu práce na bicyk-
li, kolobežke či motocykli. Na 
odstavenie týchto dopravných 
prostriedkov slúžia stojiská, 
ktoré sa nachádzajú pri starom 
i novom závode. Aj pri bežnom 
odstavení bicykla by ste však 
mali dodržiavať pravidlá a byť 
ohľaduplní k svojím kolegom.

čítajte na strane 2

Železiarne Podbrezová čítajte na strane 2

Pribudli opravené asfaltové plochy

V areáloch starého a nového závo-
du, ale aj na ďalších miestach pat-
riacich našej spoločnos  , fi nišovali 
v uolynulých dňoch práce na as-
faltovaní vybraných poškodených 
úsekov. S opravami sa začalo už na 
prelome apríla a mája. 

Niektoré úseky ciest boli pravi-
delným používaním poškodené, 
preto bola nutná ich obnova. Tým-
to krokom sa zvýši komfort, ale i 
bezpečnosť prepravovaných osôb 
či materiálu. Práce sú realizované 
v jarných a letných mesiacoch, aby 
bol dodržaný správny technolo-
gický postup a kvalita vykonaných 
úloh bola čo najvyššia. 

„V uplynulých týždňoch sa usku-
točnilo frézovanie a asfaltovanie 
povrchov na viacerých komuniká-
ciách, parkovacích a odstavných 
plochách,“ informoval Peter Krajan, 
vedúci prevádzkarne doprava, kto-
rá opravy zastrešuje. Asfaltovaním 
prešli úseky v novom závode – 
cesta pred expedíciou Vt2, plocha 

pred výjazdom z brány na expedícii 
Vt1 a parkovisko na autobusovej 
stanici. Nová asfaltová plocha bola 
položená na vjazde do RP skladov a 
aj na ceste k inves  čnému odboru 
a závodnému hasičskému útvaru. 
Oprava ciest sa týka aj starého zá-

vodu. Vyasfaltovaný bol úsek vstu-
pu do skladu prísad. 

„Celková výmera opravených 
plôch je 1 216 m2. Práce realizova-
la externá fi rma zo Zvolena a boli 
ukončené v uplynulých dňoch,“ do-
plnil Krajan.

Horúce počasie predstavuje problém pre ľudí i zariadenia
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Tropické počasie na prelome me-
siacov jún a júl nás poriadne po-
trápilo. S náročnými podmienkami 
sa museli popasovať aj pracovníci 
jednotlivých prevádzkarní akciovej 
spoločnos   Železiarne Podbrezová. 
Opera  vne riešili viaceré problé-
my, ktoré horúčavy spôsobili a zá-
roveň museli dbať o svoje zdravie. 

Prevádzkareň doprava hlásila 
problémy v železničnej doprave. 
„Zvýšená teplota nám roztlačila ko-
ľaj pri oblúkovom moste. Koľajnica 
sa zakrivila a museli sme urobiť sme-
rovú úpravu a zároveň sme zväčšili 
dilatácie,“ povedal Peter Krajan, 
vedúci prevádzkarne. Následne do-
plnil, že komplikácie nastali už 12. 
mája, kedy bol prvý horúci deň toh-
to roka. 

Začiatkom júla zasa teplé počasie 
narobilo problémy pri koľajových 
váhach. „Vplyvom tepelnej rozťaž-
nos   koľajníc sme museli upravovať 
dilatácie a posúvať koľajnice tak, že 
sme ich povolili zo svoriek a posunu-
li, aby vznikla väčšia dilatačná me-
dzera. V poobedných hodinách, keď 
teplomer ukazoval najvyššie teploty, 
koľajové váhy nevážili, lebo sa vážny 
most dilatáciou opieral o koľajnice. 
Museli sme to napraviť,“ vysvetlil. 

Nerovnomernosť koľajníc, ktoré 
ostré slnko roz  ahne, neznižuje bez-
pečnosť a ani prevádzku dopravy 
na železnici. V horúcich dňoch ide 
o bežný jav. „Chodíme maximálnou 
rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu, 
takže by sa nič nemalo stať. Podob-

né problémy sa dejú na všetkých 
koľajniciach – aj štátnych. Hoci teplo 
zvlní koľaj, vykoľajenie vlaku nehro-
zí. Pomocou stroja sme na druhý 
deň koľaj vyrovnali,“ dodal P. Krajan 
a doplnil, že zamestnanci prevádz-
karne doprava musia myslieť aj na 
prevenciu pri vlastnom zdraví, a to 
najmä dodržiavať pitný režim. Zá-
roveň avizoval, že tri lokomo  vy 
prejdú modernizáciou a bude do 
nich nainštalovaná klima  zácia. V 
budúcej letnej sezóne sa tak zlepšia 
aj pracovné podmienky.

Problémy hlási i energe  ka
Aj prevádzkareň energe  ku 

ovplyvňuje horúce letné počasie. 
Malé vodné elektrárne, ktoré sa 
podieľajú na tvorbe asi desa  ny 
elektrickej energie v Železiarňach 
Podbrezová, nejdú kvôli nízkej hla-
dine vody na plný výkon. „V mesiaci 
jún fungovali približne na 60 až 70 
percent, v júli je to ešte menej, asi 
len 45 až 50 percent,“ informoval 
Fran  šek Piliar, vedúci strediska v 
prevádzkarni energe  ka. Podobný 
problém sa s pretrvávajúcimi letný-

mi teplotami opakuje prak  cky kaž-
dý rok. „Ak je dlhodobé sucho, voda 
z vrchov rýchlo stečie dole. Zem je 
vysušená a vodu rýchlo vsiakne. 
Naše elektrárne robia naplno pár 
hodín a voda už nie je,“ vysvetlil ďa-
lej F. Piliar. 

Nie je to však jediný problém, s 
ktorým sa energe  ci musia popa-
sovať. „Ak je príliš horúco, musíme 
zariadenia viac chladiť, aby naplno 
plnili svoj účel a nedochádzalo k ich 
prehrievaniu,“ dodal energe  k.

Prehrievanie strojov
S vysokými teplotami „bojujú“ aj 

vo výrobe. Podľa Jozefa Michálika, 
vedúceho prevádzkarne ťaháreň 
rúr, bolo počas najteplejších júno-
vých dní nameraných v hale až 48 
stupňov Celzia. 

„Takéto horúce počasie vplýva na 
zariadenia tak, že dochádza k ich 
prehrievaniu. Najväčšie problémy 
máme s hydraulickými systémami. 
Tie sú väčšinou blokované pro   pre-
kročeniu určenej teploty, a po pre-
hria   ich musíme vypnúť a nechať 
vychladnúť. Tiež sme mali problém 
so zariadeniami na farebné znače-
nie, ktoré sme ochladzovali staci-
onárnym ven  látorom. Zariadenie 
na kontrolu chemických prvkov sme 
umiestnili do kabíny a ochladzovali 
klima  záciou,“ predstavil opatrenia 
J. Michálik. Ako dodal, netrpeli len 
stroje, ale najmä pracovníci. Zvlášť 
na pracoviskách s fyzickou záťažou 
to bolo veľmi vyčerpávajúce. 

„Mali sme aj prípady nevoľnos   
z dôvodu prehria  a organizmu. Na 
ochladzovanie haly využívame priro-
dzené prúdenie vzduchu otvorením 
brán a svetlíkov. Na vybratých zaria-
deniach máme umiestnené prenos-
né ven  látory, aby bolo zabezpeče-
né prúdenie vzduchu. Zamestnanci 
musia dodržiavať pitný režim a môžu 
sa ísť ochladiť mimo haly do klima  -
zovaných oddychových kú  kov ale-
bo sprchy,“ poznamenal. 

Majstri na jednotlivých úsekoch 
sú, okrem toho, povinní dodržiavať 
Opatrenia na zníženie záťaže teplom 
v letnom období, kde je presne po-
písané, ako predísť prehria  u orga-
nizmu. „Je veľmi náročné v takomto 
počasí plniť úlohy a zároveň sa pri 

práci sústrediť na bezpečnostné 
riziká vyplývajúce z výkonu prá-
ce,“ dodal J. Michálik. 

Potrebné neustále 
ochladzovanie

Náročné podmienky sú aj vo 
valcovni bezšvíkových rúr. Nut-
né je dochladzovanie technolo-
gických agregátov doplnkovou 
gravitačnou vodou, fotoniek na 
teplej čas   výroby, ale aj dopl-
nenie technologických klima  -
zácii v meniarňach a pootvára-
nie brán pre výmenu vzduchu. 

„Potrebné je  ež pootváranie 
vetracích panelov, tzv. Robert-
sonov na streche haly nad tep-
lou časťou a vetracích panelov 
i okien na stenách haly, ktoré 
slúžia na výmenu vzduchu vo 
valcovni. Nutná je  ež kontrola 
fi ltrov, chladičov hydraulických 
systémov a ich vyčistenie,“ po-
vedal Ivan Liščinský, vedúci pre-
vádzkarne. Ako doplnil, počas 
horúcich letných dní je dôležité 
aj doplnenie technických opat-
rení na nový žeriav č. 351, aby 
sa predišlo poruchám pri práci 
počas vyšších teplôt. Tak  ež 
je podstatné sledovať teploty 
cirkulačnej, okujovej technolo-
gickej vody pre chladenie agre-
gátov, a po konzultácii s prevádz-
karňou energe  ka, ochladenie 
vôd v chladiacich vežiach.

Iontové nápoje
V horúcom letnom počasí je 

nutné dbať nielen na zariade-
nia, ale najmä na zdravie ľudí 
a dostatok teku  n v tele. Žele-
ziarne Podbrezová zabezpečujú 
každý rok svojim zamestnan-
com počas leta pitný režim vo 
forme iontových nápojov. 

V mesiacoch júl a august si 
môžu všetci pracovníci spoloč-
nos  , bez ohľadu na výdaj stra-
vy, prevziať v jednotlivých kan-
 nach iontové nápoje v počte 

20 kusov na mesiac, čo predsta-
vuje jeden balíček rôznych prí-
chu  . Potrebná je iden  fi kačná 
karta zamestnanca. Iontové ná-
poje je nutné rozrobiť v 1,5 litra 
vody.
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Bicykle odstavené nesprávne. Medzi kolesami zostáva jedno miesto voľné. Foto: M. Gončár

M. Gončár
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            Prvý polrok bol v 
znamení mimoriadne 

pozitívneho nastavenia 
trhovej situácie. Dopyt 

po bezšvíkových 
rúrach a ostatnom 
hutnom materiáli 

bol stále veľmi 
vysoký. Všeobecne, 

ekonomická situácia 
bola poznačená 

rapídnym navýšením 
cien energií.

Organizačné normy

Pokyn PO-157/2022
revízia 1, zmena 0

Objednávanie dopravných prostried-
kov a výkonov cestnej dopravy

Pokyn PO-178/2018
revízia 3, zmena I

Program osobného rozvoja zamestnan-
ca

Pokyn PO-151/2022
revízia 3, zmena 0 Rajonizácia Železiarní Podbrezová a.s.

Pokyn PO-159/2020
revízia 2, zmena I

Tvorba, používanie, evidencia a vyra-
ďovanie tlačív v ŽP a.s.

Smernica S-356/2017
revízia 6, zmena I

Zákaz požívania alkoholických nápojov, 
omamných a psychotropných látok

Smernica S-302/2021
revízia 2, zmena I

Objednávanie, evidencia, distribúcia a 
používanie pečiatok

Smernica S-022/2021
revízia 0, zmena 0

Činnosť odboru technického a inves  č-
ného rozvoja

Smernica S-010/2019
revízia 1, zmena II

Vstup a výstup zo ŽP a.s. – iden  fi kačné 
karty

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

Opatrenie č. 04/2022
Odstránenie nedostatkov s doporučení 
z dohľadového auditu systému mana-
žérstva kvality

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné 
akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a 
všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v čas   Dokumenty – 
úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na 
adrese: h  p://dbmis/informa  ka/VPN/Index.htm 

Právny odbor – referát organizácie
a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Ing. Zuzana Paučová

Vnútorná legisla  va sa dotýka všetkých oblas   činnos   Železiarní 
Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej usta-
novení vykonávajú jednotlivé činnos  . Preto je nevyhnutné, aby bola 
vždy platná a aktuálna. 

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument 
D-05/2022 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a 
organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na 
nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legis-
la  vy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajú-
com mesiaci. V júni boli zverejnené:

Mnohí zamestnanci Železiarní 
Podbrezová prichádzajú na mies-
to výkonu práce na bicykli, kolo-
bežke či motocykli. Na odstavenie 
týchto dopravných prostriedkov 
slúžia stojiská, ktoré sa nachádza-
jú pri starom i novom závode. Aj 
pri bežnom odstavení bicykla by 
ste však mali dodržiavať pravidlá 
a byť ohľaduplní k svojím kole-
gom, ktorí prišli tak  ež do práce 
na dvojkolesovom stroji. 

V jednotlivých krytých stojiskách 
sú osadené kovové stojany na bi-
cykle. Ich súčasťou sú „priehrad-
ky“ umiestnené tesne vedľa seba. 
Nesprávnym odstavením bicykla 
však nie sú všetky využité. Väčši-
na zamestnancov to  ž svoj bicy-
kel parkuje tak, že do stojana vloží 
predné koleso bicykla. Majú tak 
uľahčenú manipuláciu s doprav-
ným prostriedkom. Mnohí si ale 
neuvedomujú, že kvôli riadidlám 
sa dva bicykle vedľa seba nezmes-
 a a jedno miesto je tak nevyuži-

té. Pritom stačí, aby sa bicykle 
odstavovali na striedačku, čiže 
jeden bude odstavený predným 
kolesom v „priehradke“ a hneď 
vedľa bude druhý, ktorý bude mať 
v priehradke zadné koleso. Počet 
odstavných miest sa tak zdvoj-
násobí, bude využitá maximálna 
kapacita stojanov na bicykle a 
nestane sa, že zamestnanec ne-
bude mať kde bicykel odstaviť. S 
problémom nedostatku miesta 
sa stretávame predovšetkým pri 

Bicykle odstavujte správne, 
dbajte na zamykanie a osobné veci

striedaní jednotlivých zmien v po-
obedňajších hodinách.

„Apelujeme preto na zamest-
nancov, aby boli ohľaduplní a bi-
cykle parkovali správne. To zna-
mená, aby svoj bicykel dali opačne 
ako je ten, ktorý je už v stojane,“ 
povedal Peter Suja, riaditeľ ŽP 
Bezpečnostné služby s.r.o. Záro-
veň upozornil, že je nutné nechá-
vať voľné miesta pre motocykle. 
Tie sú vyhradené na začiatku jed-
notlivých stojísk. „Aby mali maji-
telia motocyklov ľahký prístup k 
motorke, žiadame cyklistov, aby 
svoj bicykel odstavili priamo do 
kovového stojana a neopierali ho 
o oplotenie stojiska. Takýto bicykel 
môže zavadzať a zaberať miesto 
motorke,“ pokračoval P. Suja. 

Nezabúdajte zamykať
Bezpečnosť je jednou z hlavných 

priorít našej spoločnos  . Preto ok-
rem správneho odstavenia bicyk-
la, kolobežky či motorky nezabú-
dajte  eto dopravné prostriedky 
zamykať. Zamestnancov upozor-
ňujeme, aby sa nespoliehali na 
ochranu majetku len zo strany za-
mestnávateľa. Hoci má spoločnosť 
dôkladný kamerový systém, ten 
nedokáže všetko vyriešiť. Zábery 
z kamier slúžia najmä na objasňo-
vanie krádeže. Tej je ale dôležité 
predchádzať. 

„Stojiská sú síce blízko vrátnic, 
kde sa nachádzajú naši pracovní-
ci, ale tí nemajú šancu ustrieh-
nuť, či si zamestnanec berie na-
ozaj svoj dopravný prostriedok,“ 
upozornil P. Suja a dodal, že hoci 
ku krádežiam dochádza výnimoč-
ne, je potrebné im predchádzať 
v čo najväčšej možnej miere. 
Zároveň upozornil, aby ste si ne-
nechávali na bicykli tachometre, 
drahé svetlá, príručné tašky a 
ďalšie veci, ktoré sa môžu stať 
terčom zlodejov.

Pravidlá sú teda jasne stanove-
né a je len na samotných zamest-
nancoch, ako sa k nim postavia. 
Podstatná je však bezpečnosť a 
najdôležitejšie na všetkom je chrá-
niť si majetok kvalitnými zámkami, 
ktoré zlodej nedokáže ľahko pres-
trihnúť. Rovnako dôležité je zatvá-
rať stojisko na novom závode, aby 
mali do jeho priestorov prístup 
len pracovníci s platnou kartou za-
mestnanca.

Ukážka správneho odstavenia bicyklov. Foto: M. Gončár

ŽP Trade Bohemia, a.s. je dcérskou 
spoločnosťou Železiarní Podbre-
zová a.s. Zaisťuje predaj bezšvíko-
vých oceľových rúr a príslušenstva 
vyrobených v našich železiarňach. 
Jej obchodným 
teritóriom je Čes-
ká republika, kde 
pôsobí už od roku 
1996. Spolupráca 
s podbrezovskými 
železiarňami je za-
ložená na stabilite 
a dobrých obchod-
ných vzťahoch. O 
tom, aký bol prvý 
polrok 2022 v tejto 
spoločnos  , ale aj 
o prognózach do nasledujúceho 
obdobia, sme sa rozprávali s Mar-
 nom Čermákom, generálnym ria-

diteľom.

Uplynulo viac ako šesť mesiacov 
roka 2022. Aké boli z vášho poh-

Výsledky za prvý polrok sú na veľmi dobrej úrovni
ľadu?

- Prvý polrok bol v znamení mi-
moriadne pozi  vneho nastavenia 
trhovej situácie. Dopyt po bezšví-
kových rúrach a ostatnom hutnom 
materiáli bol stále veľmi vysoký. 
Všeobecne, ekonomická situácia 
bola poznačená rapídnym navý-

šením cien energií, 
zemného plynu a elek-
trickej energie, ktoré 
nastali pred záverom 
minulého roka. Počas 
jarných mesiacov došlo 
ku korekcii cien týchto 
životne dôležitých pro-
duktov. Zostávajú však 
vysoké a nezodpoveda-
jú trhovým podmien-
kam predošlých rokov a 
období. Cena a dostup-

nosť ropy nie je stabilná a má rastú-
ci trend. Z toho vyplývajú aj rastúce 
ceny pohonných hmôt. Dostávam 
sa k momentu, ktorý pred koncom 
februára ovplyvnil nielen európsku 
ekonomiku. Ide o vojenský konfl ikt 
na Ukrajine. Existuje veľká neistota 

z následného vývoja, ktorá tvrdo 
ovplyvňuje makroekonomiku Eu-
rópskej únie. Ani po štyroch mesia-
coch bojov sa nedá predpovedať, 
kedy dôjde k upokojeniu situácie v 
tejto oblas  . 

Nešlo však o jediné prekážky a vý-
zvy, s ktorými ste sa museli popa-
sovať. Ktoré boli ďalšie?

- Vzhľadom k narastajúcemu 
dopytu a následnom dodržiavaní 
objemových alokácií u zákazníkov, 
na ktorých naša spoločnosť stavia 
svoju dlhoročnú obchodnú straté-
giu, nám súčasná situácia neumož-
nila plniť požiadavky na dodanie 
materiálu pre záujemcov, ktorí pri-
chádzali mimo tejto odberateľskej 
skupiny. Aj napriek spomínanej ce-
novej stagnácii u samotného ma-
teriálu dochádzalo k zmenám cez 
cestnú dopravu, s ktorými je nutné 
opera  vne pracovať v aktuálnych 
cenových kalkuláciách. 

Aký je teda obchodný výsledok v 
ŽP Trade Bohemia, a.s.?

- Ako som už uviedol, výsledky 
za prvý polrok sú na veľmi dobrej 
úrovni. Cenové hladiny našich vý-
robkov boli až do týchto dní stabil-
né a nemenné. Objemy v hlavných 
sor  mentových komoditách napl-
nili naše obchodné limity a záujem 
často prevyšoval naše kapacitné 
možnos  , ktoré máme nastavené 
pre český trh. Tento stav nás prinú-
 l dodržiavať nastavené objemové 

rezervácie pre našich stabilných a 
dlhoročných od-
berateľov. Spo-
menúť musím 
aj veľmi inten-
zívnu spoluprá-
cu v dodávkach 
kon  nuálne od-
lievaných oceľo-
vých blokov pre 
spoločnosť Mo-
ravia Steel a.s.

Aké sú prognó-
zy do ďalších 
mesiacov roka 
2022?

- Ako som 
spomínal, situ-
ácia nielen na 
európskom trhu 
je kvôli vojen-
skému konfl iktu na východe zložitá. 
Od marca tohto roku začala klesať 
cena oceľového šrotu na európ-
skom trhu. Z pohľadu našich výrob-
ných nákladov hovoríme o jednej z 
hlavných položiek. Z druhej strany 

ceny feroprísad a legovaných prv-
kov pre výrobu ocele rozhodne 
neklesajú a ich dostupnosť sa zhor-
šuje. S príchodom leta sledujeme 
mierne spomalenie a ochladenie 
trhu. Tieto signály máme k dispozí-
cii od odberateľov z veľkoobchod-
ných oblas   a  , ako prví, začali 

znižovať svoje po-
žiadavky. 

Príjem výrob-
ne orientovaných 
objednávok pre 
júl tohto roka bol 
za  aľ bez zásad-
ných objemových 
zmien. V tejto 
chvíli zaisťujeme 
výrobnú náplň 
pre budúci me-
siac a práve na 
toto obdobie sme 
museli pristúpiť, 
pod tlakom trhu, 
k miernej cenovej 
úprave našej pro-
dukcie. Ďalší vý-
voj a odhad jeho 
smerovania je 

do konca tohto roku veľmi ťažké a 
predčasné predpovedať. 

Na záver by som rád poprial 
všetkým zamestnancom akciovej 
spoločnos   Železiarne Podbrezová 
krásne a pokojné leto.



STRANA    |  ČÍSLO  14/2022WWW.PODBREZOVAN.SK 3

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

Programom predstavenstva prevyšujeme iné spoločnosti

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Po prestávke zapríčinenej pandé-
miou koronavírusu beží v akciovej 
spoločnos   Železiarne Podbrezová 
opäť súťaž medzi pra-
covnými zmenami vo 
výrobných a obsluž-
ných prevádzkarňach. 
Sú do nej zapojené 
pracovné kolek  vy 
kategórie „R“ z oce-
liarne, valcovne bez-
švíkových rúr, ťahár-
ne rúr, centrálnej 
údržby, energe  ky, 
dopravy a odboru ria-
denia a zabezpečenia 
kvality.

Kritériá súťaže sú zamerané na 
kvalitu, výsledky hospodárenia, 
dodržiavanie zásad bezpečnos   pri 
práci, reklamácie a sú vyhodnoco-
vané a zverejňované na vývesných 
tabuliach prevádzkarní. Vlani sme 
kvôli vynechanému ročníku o sú-
ťaži zmien v našich novinách nepí-
sali, teraz vám opäť predstavujeme 

Súťaž medzi zmenami v prevádzkarni energetika
víťazné kolek  vy jednotlivých pre-
vádzkarní.
O priebehu súťaže v energe  ke 
nás informoval Jozef Hiľovský, 
vedúci strediska v novom závode 
– tepláreň, údržba energe  ckých 

rozvodov, rozvodov 
technických plynov, 
kyslikáreň, centrál-
na čerpacia stanica, 
kompresorová sta-
nica, rozvody pitnej 
a úžitkovej vody a 
vstupná rozvodňa NZ:

Ako pokračovala sú-
ťaž medzi zmenami v 
minulom roku?

- Súťaž medzi zme-
nami pokračovala aj 

v roku 2021 v stredisku energe  ka 
nový závod v nezmenenej forme. 
Sú do nej zapojení zamestnanci 
teplárne (dvaja v každej zmene) a 
pracovníci údržby rozvodu zemné-
ho plynu (jeden na zmene). Tieto 
pracovné činnos   nie sú na seba 
viazané, takže víťazom v jednot-
livých hodno  acich obdobiach 

môžu byť zamestnanci z rôznych 
zmien.

Sú kritériá súťaže rovnaké ako v 
predchádzajúcich rokoch alebo 
medzitým pribudli nové hodno-
 ace prvky? 

- Kritéria ostali rovnaké, to zna-
mená, že v stredisku tepláreň NZ 
sú kritéria zamerané na dosahova-
nie maximálnej výroby elektrickej 
energie a minimalizáciu poklesu 

Marián Raba  n zo zmenovej údržby bol zaradený medzi víťazov. Foto: T. Kubej

Zamestnanci teplárne Zuzana Chládeková a Aleš Okša. Foto: T. Kubej

Vážení spolupracovníci,
v minulých číslach Podbrezova-

nu som upriamil vašu pozornosť 
na Program Predstavenstva ŽP a.s. 
v oblas   starostlivos   o zamest-
nancov. Jeho obsah 
tvorí nadštandard 
starostlivos   o za-
mestnancov a ja 
vám v pravidelnom 
seriáli postupne 
predstavujem jeho 
dôležité čas  . Robím 
to z dôvodu, aby si 
každý zamestnanec 
mohol uvedomiť, že 
popri napĺňaní úloh, 
ktoré nám vyplývajú 
z Kolek  vnej zmluvy 
a s ktorými sa zamestnanci môžu 
stretnúť v ktorejkoľvek spoločnos-
 , Predstavenstvo ŽP a.s. vytvára 

priestor, aby sa staralo o svojich 
zamestnancov čo najlepšie. V na-
sledujúcich riadkoch sa dozviete 
viac o službách, ktoré môžete vy-
užiť vo svojom bežnom živote a 
na ktoré máte ako zamestnanci ŽP 
a.s. právo.
● možnosť poskytovania náklad-

ných automobilov a mechanizmov
V prípade, že sú v prevádzkarni 

doprava voľné kapacity a dané stro-
je, prípadne nákladné automobily 
sú k dispozícii, je možné si ich ob-
jednať na dispečingu cestnej dopra-
vy na klapke 5757. Dispečer vám 
poskytne informácie o dostupnos   
áut a mechanizmov a takisto pod-
robnos   o cene za patričný výkon.
● stravovacie služby (oslavy v 

zariadeniach ŽP a.s., pri ktorých 

poskytne zamestnávateľ nielen 
priestory, ale aj stravovacie služby)

Stravovacie služby, ktoré zabez-
pečuje naša dcérska spoločnosť 
ŽP Gastroservis, s.r.o., využívajú 

naši zamestnanci naj-
mä v súčinnos   s pre-
nájmom priestorov v 
Dome kultúry ŽP a.s. 
Väčšinou ide o oslavy 
životných jubileí, pose-
denia pred odchodom 
do dôchodku, rodinné 
oslavy, ale aj svadby. 
Bližšie informácie, prí-
padne objednávky pre 
poskytnu  e stravova-
cích služieb, adresujte 
pracovníkom gastra na 

klapke 1530.
● prenájom priestorov pre ro-

dinné oslavy a oslavy životných 
výročí zamestnancov ŽP a.s. v 
Dome kultúry ŽP a.s. podľa plat-
ného cenníka

Dom kultúry na poschodí posky-
tuje estrádnu sálu, ktorú si nielen 
naši zamestnanci objednávajú na 
svadby, stužkové, väčšie oslavy či 
plesy. Kapacita je 100 až 150 ľudí, 
záleží od typu akcie. Ďalším pries-
torom na poschodí Domu kultúry 
je klubovňa s kapacitou 54 stoli-
čiek, ktorá sa využíva najčastejšie 
na schôdze alebo školenia. Na prí-
zemí je reštaurácia, kde sa usku-
tučňujú oslavy, večierky, ale aj 
menšie svadby. Na prenájom je aj 
kino – divadelná sála s kapacitou 
362 sedadiel. Využíva sa najmä na 
kultúrne poduja  a – divadlá, kon-
certy, detské predstavenia, ako aj 

na schôdze, školenia či prezentá-
cie. Viac informácií o možnos  ach 
priestorov a cenách sa dozviete na 
klapke 2936.
● bezplatné psychologické pora-

denstvo zamestnancom ŽP a.s. a 
ich rodinným príslušníkom 

Psychologické poradenstvo je 
vhodné, predovšetkým, pre ľah-
šie prípady, keď človek potrebuje 
poradiť s určitou situáciou a čaká 
konkrétne rady a odpovede na 

svoje otázky. Ak máte pocit, že po-
trebujete v niečom pomôcť alebo 
poradiť, dohodnite si stretnu  e 
s podnikovou psychologičkou na 
klapke 2820.
● bezplatné poradenstvo v ob-

las   poskytovania sociálnych slu-
žieb zamestnancom ŽP a.s. a ich 
rodinným príslušníkom 
● bezplatné poskytnu  e Dycho-

vej hudby ŽP, vrátane dopravy, v 
prípade úmr  a zamestnanca ŽP 

a.s. alebo bývalého zamestnanca 
– dôchodcu
● dočasné krátkodobé ubytova-

nie v turis  ckej ubytovni v budove 
telocvične na Š  avničke

V prípade posledných horeuve-
dených troch možnos   sa viac 
informácií dozviete na klapkách 
2805, 2810 alebo 2817, kde vám 
pracovníčky odboru personalis  ky 
a miezd poskytnutú bližšie infor-
mácie.

  Uvedených 
zamestnancov dáva 
do popredia, okrem 

spomínaných kritérií, 
predovšetkým 

prístup k pracovným 
povinnostiam, 

odborná úroveň a 
vedomosti, pracovná 
zručnosť a iniciatíva.

výroby z dôvodu prestojov. Na-
ďalej je zohľadňované kritérium 
pracovnej úrazovos   a udržiavanie 
poriadku na pracovisku.

Pre strediská údržby rozvodu 
zemného plynu sú kritéria zame-
rané na dodržanie predpísaného 
denného maximálneho množstva 
odberu zemného plynu a dodr-
žanie tolerancie využi  a kapacity 
acetylénových zväzkov, kritériá zo-
hľadňujúce pracovnú úrazovosť a 
poriadok na pracovisku.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh 
súťaže?

- Medzi zamestnancami údržby 
rozvodu zemného plynu má na vý-
sledné hodnotenie najväčší vplyv 
kritérium dodržania tolerancie vy-

uži  a kapacity acetylénových zväz-
kov. 

Pri pracovníkoch teplárne sú to 
zase kritériá udržiavania poriadku 
na pracovisku a kritériá zamerané 
na dosahovanie maximálnej výro-
by elektrickej energie.

Predstavte nám víťazný kolek  v 
za rok 2021.

- Za minulý rok by som do víťaz-
ného kolek  vu zaradil zamestnan-
cov teplárne, ktorými sú Zuzana 
Chládeková a kurič operátor Aleš 
Okša. Zo zmenovej údržby to je 
Marián Raba  n.

Čo posunulo víťazov do popre-
dia pred ostatné súťažné kolek-
tívy?

- V energe  ke sa nedá hovoriť 
o víťaznej zmene. Ich obsadenie 
sa mení každý mesiac, nakoľko na 
pracovisku nie sú pevne stano-
vení striedači, ale každý mesiac 
ide za striedača zamestnanec z 
inej zmeny. Vyššie uvedených za-
mestnancov dáva do popredia, 
okrem spomínaných kritérií, pre-
dovšetkým prístup k pracovným 
povinnos  am, odborná úroveň a 
vedomos  , pracovná zručnosť a 
inicia  va.
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Ukončili školský rok a dali zelenú prázdninám
Žiaci sa po ofi cálnej čas   už tešili na prázdniny.                         Foto: J. Čief

Personálny riaditeľ odmeňuje najlepších žiakov. Mnohí z nich dosiahli vynikajúce študijné výsledky. Ďalší zasa 
vzorne reprezentovali svoju školu.                      Foto: T. Kubej

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

V Súkromnej spojenej škole Že-
leziarne Podbrezová slávnostne 
ukončili školský rok 2021/2022. 
V posledný júnový deň sa na zá-
verečnom vyhodnotení okrem 
žiakov, učiteľov, vedenia a nepe-
dagogických pracovníkov školy 
zúčastnil aj Ján Villim, člen Pred-
stavenstva a personálny riaditeľ 
akciovej spoločnos   Železiarne 
Podbrezová. Po ofi ciálnej čas   si 
žiaci v triedach prevzali vysvedče-
nia.  

Miriam Pindiaková, riaditeľka 
školy, v úvodnom príhovore pripo-
menula náročné obdobie, ktorým 
si v súvislos   s pandémiou všet-
ci prešli. Učitelia i žiaci sa museli 
prispôsobiť a znovu realizovať aj 
dištančnú formu vyučovania. „Ne-
ustále prechody z prezenčného na 

dištančné vyučovanie neboli pre ni-
koho z nás jednoduché. Všetci sme 
sa museli prispôsobiť aktuálnej si-
tuácii a spoločne hľadať spôsoby, 
ako toto ťažké obdobie zvládnuť. 
Teší ma, že môžem skonštatovať, 
že aj napriek mimoriadnym uda-
los  am máme za sebou mnoho 
splnených úloh, náročných výziev, 
dní plných snaženia a usilovnej prá-
ce,“ povedala prítomným riaditeľ-
ka a dodala, že pre niektorých bol 
školský rok veľmi úspešný. „Teraz 
už máte pred sebou prázdniny. Ďa-
kujem vám za reprezentáciu školy v 
rôznych súťažiach, predmetových 
olympiádach a ak  vne zapájanie sa 
do projektov,“ adresovala žiakom.

Nezabudla vyzdvihnúť prácu ko-
legov, ktorým poďakovala za celý 
školský rok. „Prajem vám veľa 
tvorivos   a dobrých nápadov pri 
príprave toho nadchádzajúceho.“ 
Menovite poďakovala učiteľom, 

ktorí odchádzajú na nové pracovis-
ká a zaželala im mnoho pracovných 
i osobných úspechov. 

Skvalitnenie 
vyučovaciehoprocesu

Žiakom a zamestnancom školy sa 
prihovoril aj Ján Villim. Vyzdvihol 
prácu učiteľov, nepedagogických 
pracovníkov a usilovnosť žiakov. Po-
ukázal na prebiehajúcu rekonštruk-
ciu školy, ktorá ešte viac skvalitní 
vyučovací proces. Následne zaželal 
všetkým pekné leto, pedagógom 
poďakoval za vytrvalú prácu a žia-
kom za vzornú reprezentáciu školy. 
„Čakajú vás dni oddychu, tak si ich 
naplno užite, a po prázdninách sa 
znovu stretneme,“ povedal. 

Riaditeľka školy informovala aj o 
študijných výsledkoch. Z celkového 
počtu 218 žiakov organizačnej zlož-
ky Súkromná stredná odborná ško-
la hutnícka Železiarne Podbrezová 

prospelo 20 žiakov s vyznamena-
ním, 33 veľmi dobre, 147 prospelo 
a dvanás  ch čakajú augustové ko-
misionálne skúšky. Traja žiaci ne-
prospeli z troch a viac predmetov a 
budú môcť požiadať o opakovanie 
ročníka. 

Z celkového počtu 158 žiakov or-
ganizačnej zložky Súkromné gym-
názium Železiarne Podbrezová 36 
žiakov prospelo s vyznamenaním 
(z toho desať s priemerom známok 
1,0), 50 prospelo veľmi dobre, 68 
prospelo a troch čakajú komisi-
onálne skúšky. Žiaci, ktorí splnili 
podmienky dochádzky a prospe-
chu, dostali mimoriadne podniko-
vé š  pendium na letné prázdniny 
vo výške sto eur.

Ak  vity počas školského roka
V závere M. Pindiaková vyzdvihla 

aj rôzne ak  vity žiakov počas celé-
ho školského roka, napríklad mo-

bility študentov odborných pred-
metov. Zástupcovia vedenia školy 
a personálny riaditeľ okrem toho 
odmenili žiakov, ktorí reprezento-
vali školu v rôznych súťažiach, špor-
tových a kultúrno-spoločenských 
akciách a dosiahli výborné študijné 
výsledky. Poďakovali im za čas a 
energiu, ktorú vynaložili nielen na 
vyučovaní, ale aj vo svojom voľnom 
čase. Vďaku smerovali aj pedagó-
gom, pod vedením ktorých  eto 
úspechy žiaci dosiahli. 

„Prajem vám všetkým, aby ste si 
počas prázdninových dní oddýchli, 
načerpali novú silu a získali nové 
zážitky a priateľstvá. Všetkým že-
lám príjemné chvíle strávené s ro-
dinou, kamarátmi a slnečné letné 
dni,“ dodala M. Pindiaková.

Na počesť kolegu a priateľa súťažia v love rýb
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Pred rokmi začal Jozef Urban, 
bývalý generálny riaditeľ spoloč-
nos   ŽP Informa  ka s.r.o., orga-
nizovať s kolegami a priateľmi 
pravidelné rybačky. Rybolov mal 
v srdci a priviedol k nemu aj via-
cerých spolupracovníkov. Pri vode 
utužovali kolek  v, naberali sily 
do náročnej práce a relaxovali. V 
roku 2014 nás Jozef Urban navždy 
opus  l. No jeho kamará   zvyk ne-
porušili. Práve naopak. Ešte v ten 
istý rok pripravili súťaž. Tento rok 
mala siedme pokračovanie. A po-
menovali ju práve po svojom bý-
valom riaditeľovi.

Memoriál Jozefa Urbana sa pre-
došlé dva roky kvôli pandémii ne-
uskutočnil. Ale teraz už nič nebrá-
nilo usporiadať poduja  e, ktoré sa 

teší veľkej obľube. Veď informa  ci 
nie sú len kolegovia z práce, ale 
najmä dobrí priatelia. Celkovo štr-
násť chlapov sa zišlo na tradičnom 
mieste – v rekreačnom zariadení 
Kocka v Malom Ce  ne pri Nitre. 
Rozdelili sa do dvojíc, rozložili udi-
ce a súťažili 24 hodín. Z vody ťahali 
jeden úlovok za druhým. Čím dlh-
šia ryba, tým lepšie. Každý cen  -
meter znamenal jeden bod. Dvo-
jica, ktorá ich za celý čas trvania 
súťaže nazbierala najviac, vyhrala 
a odniesla si domov putovný po-
hár. Odmenený bol aj jednotlivec, 
ktorému sa podarilo zo štrkoviska 
vyloviť najväčší kus. A čo je najdô-
ležitejšie, ryby nekončili na panvici, 
ale boli znovu pustené do vody. 

„Poduja  e organizujeme pravi-
delne. Už pred tým, ako nás Jožko 
Urban opus  l, sme sa stretávali 
na podobných súťažiach v rôznych 

revíroch,“ povedal Miroslav Kubo-
ve, obchodno-ekonomický riaditeľ 
spoločnos   ŽP Informa  ka s.r.o a 
zároveň riaditeľ pretekov. Ako do-
plnil, hlavnou myšlienkou akcie nie 
je ani tak súťaženie, ale čas stráve-
ný v prírode s kamarátmi, v krás-
nom prostredí rybníka. „Chodia 
sem aj známi a kolegovia bývalého 
generálneho riaditeľa, ale  ež pria-
telia z partnerských fi riem. Vyvet-
ráme hlavu, pospomíname a stret-
neme sa s ľuďmi, ktorých sme dlho 
nevideli,“ pokračoval M. Kubove. 

Chlapi potvrdili, že súťaživosť 
majú v krvi. Predbiehali sa, kto 
vyloví väčšieho „šupináča.“ Všet-
ky úlovky poc  vo zapisovali a na Pavel Valent, bývalý zamestnanec ŽP a.s., sa popýšil takýmto úlovkom. Foto: archív

Podstatou nebolo súťaženie, ale stretnu  e s priateľmi. Foto: archív

konci pozorne rátali. Vyhrať chcel 
každý, no podstata poduja  a bola 
iná... 

Opatrná manipulácia
Na háčiku končili kapry a jese-

tery. Rybári museli úlovky ťahať 
veľmi opatrne, aby im neublíži-
li. Aj preto súťažili po dvojiciach, 
nakoľko manipulácia jednotlivca s 
veľkou a ťažkou rybou býva kom-
plikovaná. 

„Celá akcia dopadla na výbornú. 
Skvelo sme sa zabavili a odreago-
vali. Prialo nám aj počasie, hoci po-
obede trošku spŕchlo. Nehrýzli nás 
ani komáre, tak môžeme byť všetci 
spokojní,“ zhodno  l riaditeľ. 

A hoci sa tento rok do súťaže 
zapojili výlučne chlapi, v minulos-
  nahodili udice i ženy. „Človek 

nemusí byť rybár, aby sa súťaže 
zúčastnil. Ale nie každému sa chce 
sedieť 24 hodín pri vode a loviť. 
To pochopia len skutoční rybári,“ 
dodal s úsmevom M. Kubove. Toh-
toroční víťazi vy  ahli z vody ryby v 
celkovej dĺžke 1 920 cen  metrov. 

Po vyhodnotení rybári zabalili 
výbavu a vrá  li sa naspäť do pra-
covného kolobehu. Poduja  e opäť 
splnilo účel. Chlapi si dokonale od-
dýchli, zasúťažili a utužili kolek  v. 
Domov si odniesli nielen pekné 
spomienky, ale najmä zážitky. Všet-
ci sa zhodli, že o rok prídu zas... 
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T. Kubej
noviny@zelpo.sk

K táborom neodmysliteľne patria aj opekačky.  Foto: R. Ocharovich

RUTA

PR článok

Zdravotné problémy na dovolenke? Riešením je 
európsky preukaz zdravotného poistenia

Leto je čas oddychu aj cestovania. 
Niekedy však vytúžená a naplá-
novaná cesta nedopadne podľa 
predstáv a dovolenku 
skomplikuje boles  -
vý zub, zranenie od 
morského ježka či 
vyvrtnutý členok. Ne-
čakané nepríjemnos   
môžete vyriešiť vďa-
ka tomu, že budete 
mať pri sebe európsky 
preukaz zdravotné-
ho poistenia (EPZP). 
Ten vám postačí už aj 
v elektronickej ver-
zii. Neoceniteľnou 
pomocou v ťažkých chvíľach je aj 
komerčné poistenie liečebných 
nákladov, ktoré je odporúčané 
uzatvárať pred každou cestou do 

zahraničia, bez ohľadu na cieľovú 
des  náciu. Domov sa tak vďaka 
tejto kombinácii nevrá  te s mast-
ným účtom od lekára.

Počas minulého roka, od júna do 
augusta, potrebovalo 
zdravotnú starostli-
vosť viac ako tri  síc 
poistencov Všeobec-
nej zdravotnej pois-
ťovne (VšZP). Najviac 
ľudí vyhľadalo lekár-
sku pomoc v Českej 
republike, Nemecku, 
Taliansku, Francúz-
sku či Portugalsku. 
Išlo najmä o lekárske 
ošetrenia, úhradu lie-
kov či hospitalizácie.

Práve EPZP vás môže „zachrá-
niť“ pred skrátením dovolenky a 
predčasným návratom na Sloven-
sko. Vďaka nemu môžete čerpať 

rovnakú zdravotnú starostlivosť 
ako domáci, pokiaľ preukaz pred-
ložíte u zmluvného poskytovateľa 
zdravotnej starostlivos  . Potrebnú 
zdravotnú starostlivosť vám tak 
poskytnú v členských štátoch EÚ, 
v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švaj-
čiarsku, na Islande a vo Veľkej Bri-
tánii. Použiť ho je možné aj na na-
čerpanie neodkladnej zdravotnej 
starostlivos   v Srbsku, Macedón-
sku a Čiernej Hore.

Potrebná je aj komerčná poistka
Štáty, v ktorých pla   EPZP, ne-

majú rovnaký systém zdravotného 
poistenia. Vo viacerých z nich je sú-
časťou systému aj tzv. povinná spo-
luúčasť, na ktorú si domáci poisten-
ci pravidelne prispievajú. Keďže z 
EPZP sú kryté len zdravotné výkony, 
ktoré sa v danej krajine štandardne 
uhrádzajú z verejného zdravotného 

Deti cibrili angličtinu v tábore Speakland

MARTA MILAN

MAGDA SAMUEL MICHAELA

poistenia, poistenci bez komerčnej 
poistky musia pri čerpaní potrebnej 
zdravotnej starostlivos   v zahraničí 
počítať aj s prípadným doplatkom z 
vlastného vrecka..

Najvýhodnejším kry  m pre cesty 
do zahraničia je preto kombinácia 
EPZP a komerčného poistenia. Po-
istenci VšZP ho môžu získať so zľa-
vou až 60 percent. Komerčné pois-
tenie je vhodné mať aj z dôvodu, že 
EPZP nepokrýva náklady za spolu-
účasť poistenca, náklady za prevoz 
do SR a repatriáciu a  ež náklady 
pri ošetrení v zdravotníckom zaria-
dení a u poskytovateľov zdravotnej 
starostlivos  , ktorí nie sú napojení 
na miestny systém verejného zdra-
votného poistenia.

EPZP nestra  te ani nezabudnete 
Obávate sa, že európsky preukaz 

zdravotného poistenia stra  te na 

dovolenke alebo že ho budete 
mať v hotelovej izbe, keď sa vám 
niečo stane na pláži či na turis  -
ke? Takéto nepríjemné scenáre už 
nehrozia. EPZP už nie je potrebné 
nosiť do zahraničia osobne, postačí 
jeho elektronická verzia v mobil-
nej aplikácii VšZP. Okrem EPZP v 
nej poistenci nájdu aj svoj preukaz 
poistenca a nepretržite k dispozícii 
majú aj COVID pas EÚ, cer  fi káty 
o očkovaniach pro   koronavírusu 
či informácie o prekonaní tohto 
ochorenia.

Po novom už so sebou preukaz 
poistenca, EPZP či COVID pas ne-
musia nosiť ani mladí od 15 rokov. 
VšZP im najnovšie rovnako umož-
nila začať využívať benefi ty, ktoré 
im ponúka mobilná aplikácia. Zníži 
sa tak riziko, že mladý človek stra   
dôležité dokumenty v tábore či pri 
spoznávaní cudzích krajín.

Aj v roku 2022 pripravila akciová 
spoločnosť Železiarne Podbrezo-
vá letné tábory pre de   našich 
zamestnancov. Na výber boli dva 
pobytové a jeden denný. Ako prvý 
sme navš  vili pobytový tábor Spe-
akland v Bystrej. 

Speakland je určený pre de   vo 
veku 8 až 15 rokov. Ide o šesťdňový 
tábor, v ktorom hlavnou úlohou je 
naučiť, respek  ve zdokonaliť de   v 
anglickom jazyku. Preto je v tábore 
ofi ciálnym jazykom anglič  na a ve-
dúci, prevažne anglickí lektori, sa s 
deťmi rozprávajú počas celého týž-
dňa výlučne po anglicky.

„Už som tu tre   rok, preto ma 
niektoré de   poznajú, keďže sú 
medzi nimi také, ktoré k nám cho-
dia každé leto. Rozprávame sa celý 
čas po anglicky. Podstatou tábora 
je, aby si de   zvykli na anglič  nu 
a aj keď nevedia dobre po anglic-
ky, aby boli v prostredí, kde sa tak 
rozpráva a vedeli sa viac uvoľniť 
pri vyjadrovaní v cudzom jazyku,“ 
vysvetlil Raymond Ocharovich, ve-
dúci tábora. Podľa neho je pomer-
ne rýchlo badať na deťoch zmeny. 
„Niektoré sú väčšinou zo začiatku 
zaseknuté a nevedia sa vyjadriť po 
anglicky. A aj keď vedia, tak sa skôr 
boja. My tu odbúravame strach a 
na konci už vedia aspoň základné 
veci. A   starší a pokročilejší sa na-
učia, napríklad, nejaké nové frázy,“ 
vysvetlil. 

Program je pestrý
Aj tento rok sa Speakland usku-

točnil v nádhernom prostredí Níz-
kych Ta  er. Ubytovanie bolo za-
bezpečené v penzióne Tále, ktorý 
spadá pod neďalekú obec Bystrá. 
De   okrem cibrenia anglič  ny ab-
solvovali aj rôzne prechádzky v prí-
rode či výlety v blízkom okolí. Nad-
väzovali nové priateľstvá, spoznali 
kúsok Slovenska a pri spoločných 
ak  vitách strávili príjemný čas, na 
ktorý budú dlho spomínať.

„Máme nabitý program, naprík-
lad dnes ideme na Krpáčovo, zaj-
tra nás prídu pozrieť vojaci. Potom 
ideme do Tarzanie. Keďže včera 
pršalo, museli sme to presunúť 
na neskôr. Chodíme sa aj kúpať na 
Tále a v poobedňajších hodinách 
máme zaujímavý program, naprík-
lad grilovačku alebo párty na konci 
tohto pobytu,“ povedal R. Ocharo-
vich.

***NAŠA ANKETA***
Počas úvodného turnusu sme 

navš  vili de   v tábore Speakland 
a opýtali sa ich, ako sa im páči, či 
už niekedy Speakland absolvova-
li, ako im ide anglič  na, ktorou 
sú nútení každodenne v tábore 
rozprávať a či pociťujú zlepšenie v 
tomto cudzom jazyku.

Ruta, 12 rokov
- Som tu prvýkrát a veľmi sa mi 

páči celý tábor. Síce nám vedúci 
berú mobily, ale dávajú nám ich 
na hodinu, niekedy aj viac, aby 
sme ich mohli používať. Asi najviac 
sa mi páčilo, keď sme boli plávať v 
jazere. Zaujímavé sú aj hry, ktoré 
hráme a fajn bolo, keď sme vyrá-
bali logá a vlajky. Myslím si, že po 
anglicky viem dobre, ale za  aľ ne-
cí  m, že by som sa nejako zlepšila, 
nič sa nezmenilo. 

Marta, 14 rokov
- V tomto tábore som rovnako 

ako moja sestra prvýkrát. Páči sa 
mi tu, pretože máme veľmi dob-
rých animátorov, ktorí sú k nám 
milí. Zaujímavé sú aj ak  vity, cho-
díme na rôzne prechádzky do prí-
rody. Tiež sa mi páčilo, ako sme 
farbili tričká a ako sme vymýšľali 
logá pre  my. Boli sme sa aj kúpať 
v jazere, bola to zábava. Úroveň 
anglič  ny sa mi nezmenila, roz-
umiem takmer všetkému.

Milan, 10 rokov
- Som tu druhýkrát a páči sa mi 

prostredie tábora, v okolí je pekná 
príroda. Keď som sa ho zúčastnil 
prvýkrát, tak bolo  ež dobre, pre-
to som sa sem opäť vrá  l. Mys-
lím, že som sa trochu v anglič  ne 
zlepšil. Najviac zo všetkých ak  vít 
sa mi páčilo, keď sme hádzali to-

pánkami do koša. Teším sa aj na 
ďalšie ak  vity, ktoré nás do konca 
pobytu čakajú.

Magda, 10 rokov
- Tábor sa mi veľmi  páči, som tu 

prvýkrát. Moja úroveň anglič  ny 
sa určite zlepšila. Síce niektorým 
slovám ešte nerozumiem, ale skú-
šam sa viac zapájať a rozprávať po 
anglicky. Našla som si veľa kama-
rátov, ktorých som predtým ne-
poznala, aj animátori sú dobrí. Pá-

čia sa mi rôzne ak  vity, napríklad 
maľovanie farebných tričiek alebo 
vymýšľanie loga.

Samuel, 16 rokov
- V tábore Speakland som piaty 

alebo šiestykrát. Páči sa mi tu a 
rád sa sem vraciam kvôli animá-
torom aj kolek  vu. Moja úroveň 
anglič  ny je, myslím, celkom dob-
rá. Väčšinou si len oprášim nejaké 
slovíčka, prípadne sa snažím vy-
lepšiť prízvuk. Som rád, že som sa 

sem mohol aj v šestnás  ch rokoch 
vrá  ť.

Michaela, 14 rokov
- Som v tomto tábore druhý-

krát a je tu veľmi dobre. Bavím sa 
s animátormi a robím dosť často 
prekladateľku mladším, ktorí ešte 
všetko nerozumejú. Moja anglič-
 na je, myslím, dosť dobrá, som 

s ňou spokojná. Najviac sa mi pá-
čilo maľovanie tričiek a tvorenie v 
 moch.

De   si užili aj výlet na Krpáčovo. Foto: R. Ocharovich
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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 auten  cky 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 systema  ckou 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 ak  vity 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 systema  c-
kej obnovy hradu Ľupča.

Jedálny lístok
18. – 24. 7. 2022

Pondelok
Polievky: šošovicová kyslá, bulhar-
ská, pečivo. 
● Važecká pochúťka, zemiakové 
placky, 
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina, 
● Tlačenkový šalát, pečivo, 
● Dusená zelenina, volské oká. 

Utorok
Polievky: držková, francúzska, pe-
čivo. 
● Bravčová pečienka sedliacka, 
červená kapusta, knedľa, 
● Hovädzie mäso námornícke, 
ryža, šalát, 
● Kuracie stehno so zeleninou, 
špenátové rezance, 
● Zemiakové knedličky čučoried-
kové, orechová posýpka, 
● Ovocný balíček. 

Streda
Polievky: kapustová s klobásou, 
roľnícka, pečivo. 
● Bravčový perkelt, cestovina, 
● Vyprážaný kurací rezeň furman-
ský, zemiaková kaša, šalát, 
● Hubové rizoto, uhorkový šalát, 
● Cesnakové osie hniezda, 
● Bageta Gurmán.

Štvrtok 
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, brokolicová s fazuľou, 
pečivo. 
● Hovädzia roštenka portugalská, 
ryža, šalát, 
● Bravčové stehno hutnícke, kned-
ľa, 
● Ryba na vidiecky spôsob, zemia-
ky, šalát, 
● Žemľovka s tvarohom.  

Piatok
Polievky: kelová so zemiakmi, pre-
šporská, pečivo. 
● Hydinové ražniči, opekané ze-
miaky, čalamáda, 
● Bravčový rezeň na lesných hrí-
boch, tarhoňa, šalát, 
● Klopsa, paradajková omáčka, 
knedľa, 
● Šalát mrkvový s marhuľami, 
● Bageta syrová. 

Sobota
Polievka: krémová s ovsenými vloč-
kami a zeleninou, pečivo. 
● Hovädzia pečienka poľovnícka, 
knedľa, 
● Morčacie prsia na zelenine, slo-
venská ryža, šalát. 

Nedeľa
Polievka: oravská fazuľová, pečivo. 
● Kuracie stehno na smotane, ces-
tovina, 
● Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
uhorka.

Jedálny lístok
25. – 31. 7. 2022

Pondelok
Polievky: karfi olová, sedliacka, pe-
čivo. 
● Kuracie prsia s horčicou, ryža, 
uhorka, 
● Bravčové dusené, kôprová omáč-
ka, knedľa, 
● Horehronské špagety, 
● Šalát z čínskej kapusty s hroznom 
a jablkami, pečivo. 

Utorok
Polievky: hrášková s údeninou, po-
hronská, pečivo. 
● Vyprážaný bravčový rezeň, ze-
miakový šalát s majonézou, 
● Morčacie prsia prírodné, tarho-
ňa, šalát, 
● Farfally so zeleninovou omáčkou, 
● Pizza diabolská, 
● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: slepačia s cestovinou, ze-
leninová, pečivo. 
● Hovädzí guláš mexický, ryža, ša-
lát, 
● Bravčová pečená krkovička, ka-
pusta, knedľa, 
● Roľnícke zemiaky, uhorka, 
● Tvarožník, kakao, 
● Bageta s kuracím mäsom. 

Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, mrk-
vová s pórom, pečivo. 
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemia-
ková kaša, šalát, 
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót, 
● Halušky s kyslou kapustou a sla-
ninou, 
● Buchty na pare s lekvárom, kaka-
ová posýpka, kakao. 

Piatok
Polievky: gulášová, špenátová so 
syrovými haluškami, pečivo. 
● Morčacie mäso Kung-Pao, ryža, 
šalát, 
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa, 
● Vyprážaná ryba, zemiaky, kom-
pót, 
● Parížsky šalát, pečivo, 
● Bageta moravská. 

Sobota
Polievka: mexická, pečivo. 
● Bravčový rezeň na srbský spô-
sob, ryža, uhorka, 
● Kuracie prsia na paprike, cesto-
vina. 

Nedeľa
Polievka: krúpková, pečivo. 
● Bravčové stehno hamburské, 
knedľa, 
● Hovädzia roštenka na hubách, 
slovenská ryža, cvikla.

Časť 10: Revitalizácia dolného 
nádvoria s renesančným opevnením

Zreštaurované objekty dolného nádvoria pri večernom osvetlení. Foto: V. Veverka

Dodnes pomerne dobre zacho-
vané hradby s tromi baštami, ktoré 
obopínajú dolné hradné nádvorie, 
prešli viacerými fázami stavebného 
vývoja, úprav a zmien – od ich vy-
budovania až po ich čiastočnú sta-
vebnú neogo  ckú úpravu koncom 
19. storočia. Posledná neogo  cká 
úprava čas   hradby so vstupnou 
bránou do hradného areálu bola re-
alizovaná súčasne s výstavbou neo-
go  ckého schodiska po roku 1890. 
V 20. storočí bola táto najmladšia 
architektonická úprava hlavného 
vstupu nevhodne zmenená. Roz-
merné dvojkrídlové dvere vstupnej 
brány boli v hornej čas  , v mieste 
nábehu do lomeného oblúka, odre-
zané a celá vnútorná časť otvoru lo-
meného oblúka bola zamurovaná. 
Pri tejto zmene hlavného vstupu 
boli objekty vrátnice a prístavby po-
kladne prepojené spoločnou pulto-
vou strechou. 

Dve etapy
Reštaurátorské výskumy priniesli 

dôležité nálezy pôvodných architek-
tonických for  fi kačných prvkov – v 
minulos   zamurovaných štrbino-
vých strieľní a káps po nosných trá-
moch drevených 
ochodzí v hrad-
ných múroch. 
V barokovej 
prístavbe sever-
ného hospodár-
skeho krídla boli 
objavené pôvod-
né okenné a dverné otvory. Výskum 
zároveň priniesol poznanie, že ka-
menné murivá hradieb sa napriek 
mnohým poškodeniam zachovali 
pomerne v dobrom stave. Najväč-
šie straty hmoty boli zaznamenané 
na korune muriva hradieb. Ďalšie 
poškodenia sa zis  li v súvislos   s 
lokálnymi výpadkami kamenného 
muriva zo s  en. Objavili sa sekun-
dárne prebúrané otvory, ktoré boli 
neskôr zamurované. Väčšina opráv 
poškodení sa v minulos   realizovala 
prevažne tehlovým murivom. Muri-
vo a tehlové klenby v barokovej prí-
stavbe severného hospodárskeho 

krídla sa zachovali v dobrom stave.
Na hradných múroch a baštách 

boli, okrem samotného muri-
va, najviac poškodené historické 
omietky. Poškodenia mohli vznik-
núť aj v dôsledku dávnych vojen-
ských konfl iktov – útokov na hrad. 
Najviac však vznikali v priebehu stá-
ročí, keď múry podliehali deštrukč-
ným vplyvom počasia a vzlínajúcej 
vlhkos  . Doložili to najmä viaceré 
vrstvy omietok z opráv v nedávnej 
aj vzdialenejšej minulos  . Napriek 

f ragmentárnost i 
zachovania najmä 
starších omietok sa 
podarilo zachy  ť 
a určiť aspoň stra-
 grafi u ich vývoja.

Reštaurátorským 
výskumom bola za-

chytená úprava hradieb monoch-
rómnymi nátermi. Z najstarších 
povrchových úprav omietok sme 
zaznamenali už len náznaky pre-
važne bielych náterov. Výskum na 
severovýchodnom múre hradieb, v 
úseku medzi zadnou bránou a kru-
hovou severovýchodnou baštou zo 
strany exteriéru, priniesol na viace-
rých miestach prekvapujúci nález 
fragmentov úpravy povrchu omiet-
ky tmavosivým až čiernym náte-
rom. Z farebných úprav sa najlepšie 
zachovala bielo-sivá farebnosť neo-
go  ckej úpravy fasády hradobného 
múru priečelia vstupu, ktorá sa na-

chádzala pod nátermi a opravami 
realizovanými v druhej polovici 20. 
storočia.  

Sfunkčnenie bášt 
Pri obnove hradieb a hospo-

dárskych objektov prevažoval re-
meselný, prípadne umelecko-re-
meselný charakter prác. Nosné 
architektonické celky – kruhová 
severovýchodná bašta a časť neo-
go  cky upraveného hradbového 
múru so vstupným portálom – boli 
realizované prevažne reštaurátor-
sky. 

Z dôvodu, že prístavba poklad-
ne bola z historického pohľadu 
nevýznamný objekt, ktorý navyše 
prekrýval nálezy strieľní a káps po 
trámoch ochodze, ako aj z dôvodu 
vážne narušenej sta  ky jej s  en sa 
rozhodlo o jej asanácii v celom roz-
sahu. V dôsledku poškodení a his-
torickej bezvýznamnos   bol rovna-
ko asanovaný aj novodobý objekt 
domu kastelána. V tomto prípade 
bola realizovaná jeho základná tva-
rová replika v novovytvorenej vnú-
tornej dispozícii pre potreby správy 
hradu.

Pohľad na severovýchodnú baštu v roku 2007.  Foto: archív
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Spomienky
„Tak, ako  ško žila, tak  ško nás opus  la. Skromná vo 
svojom živote, ale veľká v láske a dobrote. Odišla si 
bez slov a na rozlúčku nebol čas, spomienky na teba 
zostanú navždy v nás.“
Dňa 27. júna sme si pripomenuli siedmy rok, ako nás 
navždy opus  la naša drahá mamka, stará mamka a 
prastará mamka 

Mária REISOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami

...
„Tá rana, čo v srdci zostala, sa nikdy nezahojí. Iba sme 
sa naučili s bolesťou v srdci žiť.“
Dňa 15. júla uplynie päť smutných a ťažkých rokov od-
vtedy, ako nás opus  l

Milan KUBOVE z Podbrezovej – Lopeja.
Ani čas nie je milos  vý, stále nám chýba a  chú spo-
mienku mu venujeme každý deň. Prosíme tých, ktorí 

ste ho poznali, venujte mu dnes spomienku spolu s nami.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú manželka 

Irena, dcéra Katarína a syn Milan s rodinami
...

„Nečakane si odišiel z nášho života, my zostali sme 
sami, no naveky budeš v srdciach našich a tých, čo ťa 
mali radi.“
Dňa 18. júla si pripomenieme dvadsiate výročie úmr-
 a nášho drahého manžela, otca, starého otca a brata

Vladimíra VOZÁRA z Brezna – Rovieň.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia, brat a vnúčatá

V tajničke sa ukrýva citát, ktorého autorom je francúzsky fi lozof a spisovateľ Francois Marie Arouet Voltaire.

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 25. 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. 13, v kto-
rej sa ukrýval citát od írskeho spisovateľa a básnika 
Oscara Wilda: „Buď sám sebou. Osobnos   ostat-
ných sú už obsadené.“ Z úspešných riešiteľov sme 
vyžrebovali Karola Mankoveckého z prevádzkarne 
ťaháreň rúr. Cenu do súťaže venovala Všeobecná 
zdravotná poisťovňa. Výherca si ju môže prevziať v 
redakcii v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.

Autor:    
PK

Identifikačné 
číslo 

organizácie T5 zdola, spod 
niečoho

argón (chem.) nula ženské meno
geometrický 

predmet
včelí príbytok 365 dní kočovník T2 niečo zladené

indium (chem.) piesok (angl.)
peší pochod   

ľudská 
schránka

nacistická tajná 
služba

častica T6   
prenášaj

Vojenský útvar  
eden

oblok
vyčnieval     
výrobca 
výťahov

mužské meno  
druh strelnej 

zbrane

skladisko     
číra tekutina

cudzie mužské 
meno         
trieska

morská ryba    
päta (angl.)

vyhodí
úžitok         

ázijský sokolík

otrava        
drobný peniaz 

(hov.)

osobné zámeno
divadelná 
umelkyňa    
hornina

mužské meno  
prestal hovoriť

hovoril ekavsky T3 lekár liečiaci 
alopatiou

predieraj
dedina po rusky 

EČV 
Ružomberka

meno Terézie   
citoslovce 

prekvapenia

ruský veľtok
spôsobí 

poranenie     
kolobeh (hov.)

nočný podnik   
indián

Pomôcky: 
SAND, HEEL, 

OTIS

malý Edo      
škriatok

znamienko na 
tvári          

Ondrej (dom.)

pochabý človek 
oxid hlinatý 

(chem.)

Elena (dom.)
lebo (bás.)     

mimoriadna 
udalosť

časť atlasu     
toho dňa (skr.)

nakradnutý 
tovar       

elektrónvolt

kód Litvy T1 T4 EČV Bratislavy

železo (chem.) uhádol (čes.)
Čistiareň 

odpadových 
vôd

youtube (skr.)

V júni odišli

do predčasného 
starobného dôchodku

Marian PRESPERÍN
Ľubomír TURŇA

do starobného dôchodku
Dušan GIERTL

Miroslav PRESPERÍN

V mene vedenia akciovej spo-
ločnos   Železiarní Podbrezo-
vá im ďakujeme za odvedenú 

prácu a do ďalších rokov života 
želáme veľa slnečných dní.

V júli blahoželáme

Pracovné jubileá
20 rokov

Peter HOŠKO
Peter ŠÁRIK

Július ZRUBEC

25 rokov 
Marek BLAŽENIAK

Ing. Mariana ČERŇANOVÁ
Jozef DRÁBIK

Stanislav FIGĽUŠ
Peter GIERTL

Jozef GUBA
Miroslav JENČA
Milan KOCHAN
Štefan KUPEC

Ing. Tibor PEPICH
Ivan SPIŠIAK

30 rokov
Janka CHRIAŠTEĽOVÁ

Jozef MIKLOŠKO
Ľubomír STRENITZER

Erika VLČKOVÁ

35 rokov
Peter KÁN

Jana KOVÁČIKOVÁ
Jarmila MIHOKOVÁ

Fran  šek PILIAR
Milan POHORELEC
Jozef ROMANČÍK

Alena VEVERKOVÁ

40 rokov
Miroslav BALLA

Anna GIERTLOVÁ
Ing. Ján HROŠ
Peter KAJČÍK

Vojtech KALICKÝ
Jozef KEREŇ
Miloš KOŠÍK

Eva MIRILOVIČOVÁ
Jozef SIMAN

Milan SLOSIAR
Vladimír TURŇA

Miroslav ZÁZRIVEC
Ján ZIBRÍK

45 rokov
Jaroslav TOKÁR

Marta VESELOVSKÁ

Životné jubileá
Ján KLEIN

Branislav PREDAJNIANSKY
Ivan STRIGÁČ

Ján BÉREŠ
Ing. Ladislav BIZUB

Ján KUKUČKA
Svetozár SEMANČÍK

Ing. Marián SLATINSKÝ
Jaroslav SPEVÁK

Ján VETRÁK
Katarína VOJTASOVÁ

Eva IŠTVÁNOVÁ
Mgr. Milan KÖSEGI

Miroslav KOŽA
Pavol KYSEĽ

Mária PLEVOVÁ
Anna SOJAKOVÁ
Jana SRNIAKOVÁ

Jaroslav ŠKULTÉTY
Pavol ŠÚR

Cyril ŤAŽKÝ
Anna VRÁBOVÁ
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Tréner Roman Skuhravý dá opäť šancu aj mladým hráčom.  Foto: M. Gončár

Daniel Móc
tréner mládeže Kolkárskeho oddielu ŠK ŽP

Výprava našich kolkárov v chorvátskom meste Otočac. Zľava: tréner M. Ponjavić, Š. Sabo-
vá, D.Mócová, A. Balco, N. Poliaková, L. Oszagyanová a tréner mládeže D. Móc. Foto: ŠK ŽP

Železiari vstupujú do Fortuna ligy 
s radosťou a entuziazmom, ale aj s pokorou

Za účas   Miroslava Poliačeka, 
generálneho manažéra, Roma-
na Skuhravého, trénera A-  mu a 
hráčov Borisa Godála a Richarda 
Ludhu sa uskutočnila tlačová kon-
ferencia futbalového klubu FK Že-
leziarne Podbrezová pred začiat-
kom nového súťažného ročníka 
Fortuna ligy. 

Prítomných novinárov najskôr 
privítal Matej Kubove, mediálny 
manažér FK ŽP. Posledné týždne 
následne zhodno  l Miroslav Po-
liaček. „Príprava prebiehala v do-
mácich podmienkach. Hrali sme 
so slovenskými súpermi, okrem 
Brna. Čo sa týka odchodov, v kádri 
už nebudú fi gurovať Roland Galčík 
(Žilina), Samuel Urgela a Vladimír 
Barbora (obaja Pohronie). Naopak, 
prišli Moses zo Serede, Masaryk zo 
Slovana Bra  slava, Horvát z Dunaj-
skej Stredy, Miraljemović z Par  -
zanu Belehrad a v riešení sú dva-
ja futbalis   z Ghany. Kým nebude 
všetko do  ahnuté, mená prezrá-
dzať nebudeme. Navyše, v týchto 
dňoch sme pred podpisom zmluvy 
s jedným slovenským futbalistom,“ 
informoval Poliaček (podpis zmlu-

vy sa mal uskutočniť po redakčnej 
uzávierke, pozn. red.). 

Podpis kľúčových hráčov
Tréner Skuhravý vyslovil s príp-

ravou spokojnosť. Vyzdvihol, že 
plány, ktoré si v klube dali, sa darí 
plniť. „Táto tlačová konferencia 
ukazuje, že sme sa dostali do iného 

levelu, na ktorý chceme byť dobre 
pripravení. Som presvedčený, že za 
ten rok, vrátane aktuálnej letnej 
prípravy, sme urobili kroky, ktoré 
sú pre nás dôležité. Spomeniem, 
napríklad, podpis nosných hráčov, 
ktorí dokázali, ako sú pre nás dô-
leži  . Navyše, do systému zapraco-
vávame mladých chlapcov z aka-
démie. Ale až súťaž ukáže, ako na 
tom reálne sme. Tešíme sa a sme 
zvedaví, či naša príprava bude sta-
čiť,“ povedal Skuhravý. 
Čo sa týka konkrétnych cieľov, v 

Podbrezovej v oblakoch nelietajú. 
Prvoradá je záchrana. „Chceme 
snívať a robiť všetko preto, aby 
sa sen splnil. A tým našim je prvá 
šestka, ktorá bude pre väčšinu 
klubov hlavnou vidinou. Ideme 
do ligy s pokorou, takže veľké vy-
hlásenia počuť nebudete. Chceme 
dobre začať, hoci máme na úvod 
„vražedné“ rozlosovanie. Verím, 
že po dvoch-troch kolách budeme 
vedieť, ako na tom mužstvo je. 
Tešíme sa a dúfame, že po sezóne 
bude hodnotenie pozi  vne a splní-
me, čo sme si predsavzali,“ pokra-
čoval manažér. 

Pomôžu legionári
Fanúšikovia, ale aj vedenie klubu 

budú pozorne sledovať nielen stá-

lice, ale i nové tváre, ktoré sa ob-
javia v podbrezovskom drese. Ako 
vidieť, v porovnaní s minulou sezó-
nou je v klube viac cudzincov. Čes-
ký tréner to vysvetlil jednoducho. 

„Z môjho pohľadu išlo o nevy-
hnutné riešenie, aby sme pre-
konali obdobie, kým nám začnú 
prichádzať chlapci z akadémie. Čo 
sa vedeniu klubu naozaj podarilo, 
je príchod mimoriadne talentova-
ných hráčov ročníkov 2006 alebo 
2007 a na nich je nutné počkať. Je 
teda zrejmé, že gro sezóny od  ah-
nu chlapci, ktorí hrali druhú ligu 
a popri nich budú mladí získavať 
skúsenos  . Ale dohodli sme sa, 
že nie sme klub, ktorý bude dávať 
zadarmo príležitosť len preto, že je 
niekto talentovaný. Chceme, aby 
sa chlapci pobili o svoje miesto a 
všetko záleží na nich. Konkurenčné 
prostredie je zaujímavé a naozaj 
sa naň tešíme. Prvé zápasy nám 
ukážu, čo funguje a čo nie,“ pokra-
čoval tréner. Skruhravý doplnil, že 
jeho  m túži byť lepší ako v minu-
lom ročníku. Na čo to bude stačiť, 
ukáže až čas. Jedným z cieľom je, 
aby bolo mužstvo nepríjemné pre 
každého súpera a pobilo sa o každý 
bod. 

Najlepšie riešenie
Jedným z najskúsenejších hrá-

čov v kádri železiarov bude Boris 
Godál. Ten sa vrá   do najvyššej 
súťaže, v ktorej odohral desiatky 
zápasov, najmä v dresoch trnav-
ského Spartaka a AS Trenčín. „Je-
den z mojich cieľov, pre ktorý som 
prišiel na Slovensko bol, aby som 
opäť hral najvyššiu súťaž. Podbre-
zová bola pre mňa najlepšie rieše-

nie. Je tu mix skúsených a mladých 
hráčov, dobrý manažment a správ-
ny tréner. Preto sa veľmi teším, že 
som pomohol s návratom do For-
tuna ligy.“ 

Godál následne vyslovil prianie, 
aby jeho  m nadviazal na výkony z 
minulej sezóny, hoci si uvedomuje, 
že najvyššia liga je iný level. Žrebu 
sa nebojí a berie ho so spoluhráč-
mi ako výzvu. 

Ludha kapitán?
V uplynulej sezóne bol kapitá-

nom. Richard Ludha je už stálicou 
podbrezovského futbalu. Či si však 
navlečie kapitánsku pásku na ru-
káv aj v novej sezóne, nebolo po-
čas predsezónnej tlačovky jasné. 
Samotný tréner priznal, že sa poh-
ráva s myšlienkou, aby bol kapitán 
niekto z hráčov v poli. Ale konečné 
rozhodnu  e nebolo v čase našej 
uzávierky známe. 

„V kabíne prevláda fajn atmosfé-
ra. Väčšina z nás je tu dlhší čas, nie-
ktorí vypadli a znovu si „vykopali“ 
najvyššiu súťaž. Všetci sa veľmi te-
šíme na ligu. Je to obrovská výzva 
pre hráčov i trénerov,“ pootvoril 
dvere do kabíny Ludha.

Zdá sa, že na Horehroní je všetko 
pripravené. Naša najvyššia súťaž 
sa do Podbrezovej vracia po troch 
rokoch. A našich chlapcov čaká krst 
ohňom, keď už v sobotu, 16. júla, 
privítajú na vlastnom trávniku maj-
strovský Slovan. 

Verme, že fanúšikovia budú mať 
počas celej sezóny čo najviac dô-
vodov na radosť a budú do Zelpo 
arény prichádzať v čo najväčšom 
počte. Futbalis   si ich priazeň roz-
hodne zaslúžia...

Stihnú všetky úpravy?
Niekoľko dní pred výkopom prvého kola bolo na štadióne i v jeho okolí 
rušno. Robotníci pracovali a pripravovali všetko tak, aby bol na veľký 
zápas so Slovanom pripravený. Generálny manažér potvrdil, že s prícho-
dom Fortuna ligy museli dať niektoré veci do pohybu. Realizovali práce 
na hosťovských šatniach, ale aj šatni pre súperovho trénera. „Je toho 
dosť veľa. Ide však zväčša o kozme  cké úpravy, pričom pracujeme na 
etapy. Počas zimnej prestávky by sme chceli dorobiť všetky zvyšné veci. 
Štadión spĺňa všetky podmienky, takže môžeme na ňom hrať Fortuna 
ligu,“ ubezpečil Poliaček.

Zástupcovia FK Železiarne Podbrezová na predsezónnej tlačovke. Zľava: Boris Godál, Ro-
man Skuhravý, Miroslav Poliaček a Richard Ludha. Foto: M. Gončár

Výsledky prípravných zápasov:
MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová 5:0
FK Železiarne Podbrezová – MŠK Žilina 4:3
Zbrojovka Brno - FK Železiarne Podbrezová 2:4
FK Železiarne Podbrezová – KFC Komárno 1:2
FK Železiarne Podbrezová – FC ViOn Zlaté Moravce 4:0
FK Železiarne Podbrezová – FK Rakytovce 3:0
FK Železiarne Podbrezová – FC Košice 2:1

Realizačný tím FK Železiarne Podbrezová 2022/2023:
Generálny manažér: Miroslav Poliaček
Hlavný tréner: Roman Skuhravý
Asistent trénera: Richard Polák
Asistent trénera: Štefan Markulík
Asistent trénera: Matej Čobik Ferčík 
Vedúci  mu: Fran  šek Kunzo
Kondičný tréner: Jozef Jandzik
Tréner brankárov: Tomáš Čechovič
Fyzioterapeut: Dalibor Bendik
Masér: Dárius Kolodzej
Lekár: Ernest Caban

Pozvánka na turnaj
FK Železiarne Podbrezová organizuje medzinárodný dorastenecký tur-
naj v kategórii U17 – Železiar Cup 2022. Hrať sa bude na troch ihriskách. 
Skupina A, ktorú tvoria FK Železiarne Podbrezová, Slavia Praha, Slovan 
Liberec a Zaglebie Lubin, odohrajú svoje zápasy vo Valaskej. V rámci B-
skupiny sa predstavia v Podkoniciach štyri mužstvá – Spartak Trnava, 
Gornik Zabrze, Videoton a Baník Ostrava. Následne sa podľa umiestne-
nia v skupinách  my stretnú v zápasoch o 7. miesto (Valaská), 5. miesto 
(Podkonice), 3. miesto a najlepšie celky oboch skupín nastúpia vo fi nále. 
O prvých štyroch miestach turnaja Železiar Cup sa rozhodne v Zelpo 
aréne. Kompletný program nájdete na stránke zpfutbal.sk.

Mladí podbrezovskí kolkári 
súčasťou medzinárodného kempu

V chorvátskom meste Otočac sa 
v rámci projektu POSACYP usku-
točnil kolkársky kemp mládeže za 
účas   reprezentačných výberov 
Chorvátska, Česka, Slovinska a 
Srbska. Zúčastnili sa ho aj nádejní 
mladí hráči Kolkárskeho oddielu 
ŠK Železiarne Podbrezová.

Mládežníci nášho klubu sa na 
tomto poduja   prezentovali veľ-
mi dobrými výkonmi. Boli úspešní 
nielen vo fyzických a kolkárskych 
testoch, ale aj vo všetkých disciplí-
nach (tandem mix, šprint, single a 
kombinácia).

Andrej Balco k zlatej medaile za 
fyzické testy pridal bronz zo šprin-
tu a  ež z mixu. Naďa Poliaková 
ovládla fi nále jednotlivkýň, ku kto-
rému pridala tri bronzy z kombi-
nácie, šprintu a fyzických testov. 
Kompletnú zbierku medailí získala 
Daniela Mócová, ktorá si z Chor-
vátska odniesla zlato zo šprintu, 

striebro z kombinácie a bronz z fi -
nále. S dávkou šťas  a sa k medaile 
dostala aj Lucia Oszagyanová, kto-
rá získala bronz v šprinte. Naopak, 

šťas  e nemala naša najmladšia 
hráčka Šarlota Sabová, ktorá sa po-
čas medzinárodného kempu mlá-
deže zranila.


