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Návrat do Fortuna ligy ozdobený
víťazstvom nad obhajcom titulu
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Po troch rokoch sa futbalisti Podbrezovej opäť vrátili do najvyššej
slovenskej súťaže. Úvodné kolo
Fortuna ligy sme odohrali v domácej Zelpo aréne proti majstrovskému Slovanu. Na dlho očakávaný
zápas sa tešili nielen hráči a realizačný tím, ale aj fanúšikovia železiarov.
Favorit duelu mal po stretnutí
kvalifikácie Ligy majstrov v gruzínskom Batumi ťažšie nohy a hoci
tréner Vladimír Weiss st. obmenil
všetkých hráčov základnej zostavy,
nepomohlo to. Železiari sa tešili z
gólu už v 16. minúte, keď sa po nahrávke Erika Grendela presadil nádhernou strelou z ľavého rohu šestnástky, presne pod brvno, Samuel
Ďatko. „Takéto strely sa nedajú trafiť každý víkend. Som za to veľmi
rád. Dal som si to na silnejšiu nohu,
pravačku, a trafil som to parádne,“ neskrýval radosť strelec nášho úvodného zásahu. Ďatko pridal
do polčasu aj druhý gól, no systém
VAR odhalil ofsajd a presný zásah
bol neuznaný. V nadstavenom čase
prvého polčasu pohrozil aj Slovan,
keď brvno nastrelil Ramirez.
Do druhého polčasu vstúpili naši
futbalisti parádne a už v 48. minúte sme zvýšili na 2:0. Z rohového
kopu poslal loptu do šestnástky Erik
Grendel a krásne našiel voľného
Borisa Godála, ktorý sa hlavou nemýlil. Skúsený zadák sa v minulosti
viackrát strelecky presadil práve v
dueloch proti Slovanu Bratislava.
Presný zásah v drese Podbrezovej mal však špecifickú príchuť, čo
aj náležite vysvetlil: „Dal som už
pár gólov proti Slovanu za Trnavu
či Trenčín, ale doteraz to nebol víťazný gól. Vďaka zaň hneď v prvom
kole. Pri našom žrebe nám tieto tri
body pomôžu upokojiť sa a dokázať
si, že sa dá hrať aj proti najlepším
tímom na Slovensku.“
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Z obsahu čísla
Programom predstavenstva prevyšujeme iných
Čím skôr si začnete odkladať financie na dôchodok, tým viac sa
zhodnotia. Predstavenstvo železiarní v tomto podáva pomocnú
ruku a zdvojnásobí sumu, ktorú
si sporíte, a to až do výšky troch
percent hrubej mzdy.
Železiarne Podbrezová
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Úspešná stredná oprava vo
valcovni bezšvíkových rúr
Stredná oprava zariadení valcovne bezšvíkových rúr bola
zrealizovaná od 20. do 22. júna.
Po ukončení opravárenských
prác bola postupne odskúšaná
funkčnosť jednotlivých zariadení počas studených skúšok
v prvej zmene – bez ohriateho materiálu. Postupne boli
oživené a odskúšané všetky
zariadenia na príprave vsádzky
a výrobe lúp. V druhej zmene
boli uskutočnené teplé skúšky
spojené s valcovaním.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 3

Zmodernizovaná
ťažná stolica zvýši
efektivitu výroby
Boris Godál skóroval po centri Erika Grendela z rohového kopu na 2:0.

Kucka chcel plný štadión
Po druhom góle Podbrezovej reagoval tréner hostí Weiss trojnásobným striedaním a na ihrisko sa
dostal aj Juraj Kucka, odchovanec
železiarov. Privítal ho potlesk domácich divákov, keďže práve v drese
Podbrezovej štartoval, pred niekoľkými rokmi, kariéru v najvyššej futbalovej súťaži. „Vždy je pekné vrátiť
sa tam, kde ste začínali. Ja som si to
užil, ale premiéru v Podbrezovej, v
drese Slovana, som si predstavoval
ináč,“ povedal slovenský futbalový
reprezentant.
Kucka pred zápasom zakúpil 500
lístkov pre fanúšikov v snahe naplniť
celý štadión. Reagoval na výzvu domáceho futbalistu Mateja Oravca,

Foto: M. Štefánik

ktorý v prípade, ak by bol vypredaný
štadión v Podbrezovej, sľúbil zaplatiť
pivo každému jednému fanúšikovi.
Keďže na štvortisícovom podbrezovskom štadióne tvorí sektor hostí
maximálne 280 miest, všetci fanúšikovia Slovana mali úvodné kolo
nového ročníka Fortuna ligy zdarma. Zvyšných 220 lístkov bolo pre
železiarov. Nakoniec prišlo do Zelpo
arény 3157 divákov.
Po našom druhom strelenom góle
začali mať viac z hry hostia, ktorí v
84. minúte strelili kontaktný gól z
penalty, zásluhou Holmana. Brankár
Ludha síce vystihol smer strely, no
maďarský futbalista to trafil ukážkovo po zemi do rohu bránky. Viac
gólov však už v zápase nepadlo a so

záverečným hvizdom prišla obrovská radosť domácich hráčov i priaznivcov.
„Je to zaslúžená prehra, nezaslúžili sme si vyhrať. Podbrezovčania
nám ukázali, ako sa bojuje o body.
My musíme úplne zmeniť prístup a
zlepšiť sa po hernej stránke. Domáci chceli, hrali, nám chýbala najmä
efektivita,“ povedal stredopoliar
Slovana Juraj Kucka. Nastúpil v 58.
minúte, ale priebeh duelu svojím výkonom neovplyvnil: „Šiel som na ihrisko za nepriaznivého stavu. Nebolo to pre mňa jednoduché. Musíme
sa s touto prehrou vyrovnať a zlepšiť
veľa vecí. Až potom to pôjde.“
pokračovanie na strane 8

Na kúpalisku padajú rekordy v návštevnosti
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Tohtoročný júl bol mimoriadne slnečný a horúci. Teploty sa cez deň
často vyšplhali až nad 30 stupňov
Celzia. Teplé počasie prialo letnému kúpalisku v Podbrezovej, ktoré
zaznamenalo vysoké počty kúpajúcich.
V najteplejších dňoch prišlo na
kúpalisko 650 až 700 návštevníkov,
pričom maximálna kapacita je 750
osôb. V bežné dni ich bolo okolo
400. „V porovnaní s minulým rokom
k nám chodí viac ľudí a padajú rekordy v návštevnosti. Určite je to
preto, že teploty sa stále držia na
vysokých číslach,“ myslí si Žofia Riečanová, ktorá pracuje na kúpalisku
ako plavčíčka.
Ráno tvoria väčšinu návštevníkov
rodiny s deťmi, poobede chodia aj
dospelí, ktorí sa chcú schladiť po
práci. „Keďže sú letné prázdniny,
samozrejme k nám príde tiež mnoho mladých. Kúpalisko využívajú aj
naši futbalisti v rámci regenerácie,“
doplnila Ž. Riečanová. Cestu do
Podbrezovej si nájdu predovšetkým
V týchto dňoch láka podbrezovské kúpalisko množstvo návštevníkov.
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pokračovanie na strane 2

V stredisku ťažné stolice – výroba 1, v prevádzkarni ťaháreň
rúr, sú vykonávané operácie
ťahanie za studena a medzioperačné, predbežné delenie
na hotovo. Na pracovisku je inštalovaných spolu jedenásť ťažných stolíc a štyri deliace linky.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 3

Portálový žeriav prešiel
generálnou opravou
Sklad polotovarov je dôležitý
logistický prvok prevádzkarne
oceliareň a jeho dominantou je
portálový žeriav č. 241. Tento
žeriav je uspôsobený na prekladanie kontinuálne odlievaných
oceľových blokov pomocou
magnetov upevnených na traverze.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 3

Čaro golfu objavujú
v tábore na Táľoch
Akciová spoločnosť Železiarne
Podbrezová organizuje aj počas
tohto leta denný detský golfový tábor. Počas piatich týždňových turnusov sa v rezorte Tále
vystriedajú ratolesti nielen zamestnancov železiarní, ale cestu si nachádzajú malí športovci
z celého okolia.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 4

Seriál o systematickej
obnove hradu Ľupča
Dolné nádvorie, ako najrozsiahlejšia časť hradu Ľupča, je
výsledkom viacerých stavebných etáp hradu, ktoré sa realizovali najmä v priebehu 16. a
17. storočia. V tomto období sa
dobudovalo opevnenie, ktoré
obohnalo nové dolné nádvorie
a východnú terasu. Prestavbu
nádvoria, pri poznaní romantických dobových tendencií na
jednej strane a likvidačných na
strane druhej, nemožno hodnotiť ako negatívnu.
Hrad Ľupča

čítajte na strane 6
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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 minulých číslach Podbrezovanu som upriamil vašu pozornosť
na Program Predstavenstva ŽP a.s.
v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Jeho obsah
tvorí
nadštandard
starostlivosti o zamestnancov a ja vám
v pravidelnom seriáli
postupne predstavujem jeho dôležité 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 spoločnosti, Predstavenstvo ŽP a.s. vytvára priestor,
aby sa staralo o svojich zamestnancov čo najlepšie. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o
možnosti, ktorou vám zamestnávateľ vie zhodnotiť dôchodkové
sporenie. Čím skôr si začnete odkladať financie na dôchodok, tým
viac sa zhodnotia. Predstavenstvo
železiarní v tomto podáva pomocnú ruku a zdvojnásobí sumu, ktorú
si sporíte, a to až do výšky troch
percent hrubej mzdy.

Program predstavenstva - Článok 4
Doplnkové dôchodkové sporenie
01. Zamestnávateľ umožní svojim
zamestnancom stať sa účastníkmi
doplnkového dôchodkového sporenia. Na
základe rozhodnutia
Predstavenstva ŽP a.s.
a uzavretej zamestnávateľskej zmluvy s
DDS Stabilita zamestnávateľ môže prispievať zamestnancovi na
doplnkové dôchodkové sporenie sumou
maximálne 3 percentá
z jeho vymeriavacieho
základu.
Doplnkové dôchodkové
sporenie – príklady
V prvom príklade je uvedený zamestnanec ŽP a.s. s priemernou
mesačnou hrubou mzdou 1 200
eur, ktorý má uzatvorenú účastnícku zmluvu a prispieva si na doplnkové dôchodkové sporenie.
V druhom príklade je uvedený
zamestnanec ŽP a.s. s priemernou
mesačnou hrubou mzdou 1 200
eur, ktorý si neprispieva na doplnkové dôchodkové sporenie a vykonáva tzv. rizikové práce.

Zamestnanec si môže po skončení kalendárneho roka uplatniť
v ročnom zúčtovaní dane, resp.
pri podaní daňového priznania za
predchádzajúci kalendárny rok odpočítateľnú položku – nezdaniteľnú
časť na príspevky na DDS vo výške
zaplatených príspevkov na DDS za
predchádzajúci kalendárny rok,
najviac však sumu 180 eur.

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti však nevzniká každému
účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia, musí byť splnená
jedna nasledujúcich podmienok:
1. Zmluva je uzatvorená po
31.12.2013.
2. Pokiaľ bola zmluva uzatvorená
pred 1.1.2013, musí byť k nej prijatý dodatok, ktorým sa zrušil pôvod-

Na kúpalisku padajú
rekordy v návštevnosti
takisto platí možnosť zapožičania
rakiet, sieťky aj loptičky zadarmo.
Okrem toho je v areáli možnosť zapožičať si lehátka a občerstviť sa v
bufete.

Iontové nápoje aj v auguste
Železiarne Podbrezová každoročne zabezpečujú svojim zamestnancom, počas
letných mesiacov pitný režim, formou ochranných a
občerstvujúcich iontových
nápojov. Aj v auguste si
môžu všetci pracovníci našej spoločnosti, bez ohľadu
na výdaj stravy, prevziať v
jednotlivých kantínach iontové nápoje v počte 20 kusov na mesiac, čo
predstavuje jeden balíček rôznych príchutí. K prevzatiu je potrebná identifikačná karta zamestnanca. Iontové nápoje je nutné rozrobiť v 1,5 litra
vody.

ný dávkový plán (z pôvodnej zmluvy) a práva, povinnosti resp. nároky
účastníka sa budú riadiť podľa zákona platného od 1.1.2014.
V prípade, že zamestnanec splnil niektorú z podmienok, môže si
uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť
na príspevky na DDS v sume max.
180 eur, čo predstavuje úsporu na
dani vo výške 34,20 eura.

Bazén využívali počas teplých dní na schladenie starší i mladší.

dokončenie zo strany 1
ľudia z blízkeho okolia, no čoraz
viac návštevníkov prichádza aj z
okolia Banskej Bystrice. Podľa plavčíčky je hlavným dôvodom výborná cena vstupeniek, ktorá ostala aj
tento rok nezmenená.
Pre dospelých cena predstavuje
4 eurá, študenti zaplatia 2,50 eura,
dôchodcovia a deti od 5 do 15 rokov majú vstup za 2 eurá. Deti do
5 rokov neplatia. Po 14. hodine je
vstupné zľavnené, čo pre dospe-

Foto: T. Kubej

lých znamená 2,50 eura, pre študentov 2 eurá, pre dôchodcov a
deti od 5 do 15 rokov 1,50 eura.
Stolný tenis či plážový volejbal
Návštevníci kúpaliska majú možnosť zahrať si priamo v areáli stolný tenis alebo plážový volejbal.
„Máme jednu loptu a bezplatne
ju požičiavame skupinám, ktoré si
chcú zahrať. V týchto dňoch musíme polievať piesok, aby nebol príliš horúci,“ prezradila Ž. Riečanová.
Záujem je aj o stolný tenis, kde

Obľúbenou aktivitou na kúpalisku je plážový volejbal. Loptu zapožičiavajú zdarma.

Voda musí mať svoju teplotu
„Vodu v plaveckom bazéne sa
snažíme držať stále na rovnakej
teplote, okolo 24 stupňov Celzia.
Niekedy stúpne na 25, ale 26 je už
riziková teplota. Vtedy zabezpečujeme jej ochladzovanie. Pri aktuálnych teplotách na to musíme
dávať pozor,“ vysvetlila plavčíčka.
V malých bazénoch je teplota vody
od 32 do 36 stupňov Celzia.
Brány podbrezovského kúpaliska
sa tento rok otvorili posledný júnový víkend. Priaznivé slnečné počasie a vysoké teploty už vtedy dopomohli k tomu, že kúpalisko spustilo
prevádzku ešte pred začiatkom
letných prázdnin. Návštevníci majú
možnosť schladiť sa a zaplávať si
v 50-metrovom plaveckom bazéne. Pre menších sú pripravené dva
detské bazény. Otvorené je každý
deň, aj počas sviatkov, od 10. do
18. hodiny. Výnimkou je nepriaznivé počasie, o čom informuje kúpalisko na webovej stránke www.
skzp.sk a na Facebooku – Letné
kúpalisko Podbrezová.

Foto: T. Kubej

DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

PODBREZOVAN

www.podbrezovan.sk

strana 3 | číslo 15/2022

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

Ďalšia úspešná stredná oprava vo valcovni bezšvíkových rúr
Ing. Milan Trebula
prevádzkovo technický zamestnanec Tcú

RADO, s.r.o. Na uvedené firmy sme
sa obrátili s požiadavkou o pomoc z
úzko špecializovaných, ale aj kapacitných dôvodov.

Stredná oprava zariadení valcovne
bezšvíkových rúr bola zrealizovaná
od 20. do 22. júna. Po ukončení
Práce v rámci opravy
opravárenských prác bola poVäčšina naplánovaných prác bola
stupne odskúšaná funkčnosť jed- zrealizovaná v požadovanej kvalite.
notlivých zariadení počas stude- Tie, ktoré kvôli krátkosti opravy nených skúšok v prvej zmene – bez stihli byť uskutočnené, budú zreaohriateho materiálu. Postupne lizované postupne, počas bežných
boli oživené a odskúšané všetky opráv. Práce strednej opravy boli
zariadenia na príprave vsádzky a koordinované a riadené prostredvýrobe lúp. V druhej zmene boli níctvom každodenného riadiaceho
uskutočnené teplé skúšky spojené štábu opravy. Odborné opravás valcovaním.
renské práce organizovali najmä
Príprava strednej opravy spočí- riadiaci zamestnanci centrálnej
vala v objednaní, nákupe a výrobe údržby pre valcovňu bezšvíkových
požadovaných materiálov, náh- rúr. Organizáciu prác pomocného
radných dielov, ako aj v príprave charakteru, ako čistenie výrobných
interných a exp r o s t r i e d ko v,
terných výkonov
mali na starosti
pre zrealizovanie
zamestnanci valNajbližšie týžnaplánovaných
covne bezšvíkodne a mesiace
opravárenských
vých rúr.
prác. Na opraZ dôvodu veľukážu, do akej miery
ve sa podieľali
kého
rozsahu
sa nám podarilo
interní zamestprác spomeniem
naše ciele naplniť.
nanci valcovne
len
niektoré.
bezšvíkov ých
Na
nožnici
LinVeríme, že budeme
rúr,
centrálnej
demann
sme
môcť konštatovať, že
údržby valcovne
prekontrolovali
bezšvíkových rúr,
spojku a brzdu
všetky uskutočnené
hlavnej mechapredlohovej hriapráce dopadli z
nickej dielne cendeli. Na vsádzatrálnej údržby,
com a vyťahokvalitatívneho
elektroservisu,
vacom zariadení
hľadiska dobre.
automatizácie,
boli vymenené
energetiky, dopredné pojazdopravy, zásobovania a závodného vé kolesá vozíkov. Na doprave za
hasičského zboru. Okrem interných karuselovou pecou sme nahradili
zamestnancov nám počas opravy dopravníkové sekcie č. 1 a 2. na diepomáhali aj externí zamestnanci, a rovacom lise. V hydraulickom systo z BIS Slovensko, s.r.o., Stainless téme dierovacieho lisu bolo vymeMaster, s.r.o., Hutných montáží Ko- nené čerpadlo č. 7 a takisto ďalšie
šice, s.r.o., ECO NEXT, s.r.o., LubTec- opotrebované hydraulické prvky.
SK, s.r.o., ZŤK, s.r.o., ABB, s.r.o., BBF Na elongátore boli nahradené praelektro, s.r.o., SUNIK, s.r.o. a VELU- covné valce. V akustanici tlakovej

Nové vymenené vykladacie zariadenie z dierovacieho lisu.

vody sme vymenili čerpadlo č. 4 po
generálnej oprave. Na pretlačovacej stolici boli nahradené, v úseku
pohyblivých viek kozlíky na ľavej
strane, spolu s dispozíciou blokovania a držiaky horných pojazdových
líšt, spolu s lištami v úseku uloženia
pastorkov pohonu ozubenej tyče.
Na tepelnej stabilizácii tŕňových
tyčí sme vymenili roštnice. Na krokovej peci, pred redukovňou, bola
uskutočnená výmena poškodených
roštníc krokovadiel pece aj dopravných valcov výbežného dopravníka
z pece. Na redukovni boli nahradené dopravné valce na vstupnom
dopravníku a taktiež strižné kolíky.
Na krokovom chladníku sme vymenili opotrebované valce vstupného
a výstupného dopravníka. Opravené bolo aj striasanie krokového

chladníka. Na pílach FRAMAG č. 2 a
3 boli na dĺžkových zarážkach č. 2 a
5 zabudované protikolízne preťažovacie zariadenia. V úpravni rúr sme
zrealizovali opravu poškodených
dopravných zariadení. Uskutočnená bola aj pravidelná polročná
údržba na defektomatoch.
Okrem prác zrealizovaných strojnou údržbou boli uskutočnené
práce elektroúdržbou, ktoré spočívali v kontrole časti elektrického
zariadenia, výmene poškodených
častí a elektrických prvkov. Taktiež
boli menené motory na všetkých
úsekoch podľa potreby a odstraňovali sme nedostatky zistené pri
revíziách. Najväčšie práce sme
zrealizovali na hlavných pohonoch
pretlačovacej stolice, kde bol odkontrolovaný stav klzných ložísk

Foto: M. Trebula

externou firmou Peter Valko – Rotastroj a vymenili sme malý horný
chladič na pohone č. 1.
Najbližšie týždne a mesiace ukážu, do akej miery sa nám podarilo
naše ciele naplniť. Veríme, že budeme môcť konštatovať, že všetky
uskutočnené práce dopadli z kvalitatívneho hľadiska dobre. Sme
presvedčení, že nemalé finančné
prostriedky investované do zlepšenia stavu a modernizácie zariadenia boli investované veľmi účelne a
efektívne.
Na záver je možné konštatovať,
že tak, ako aj v predchádzajúcich
opravách, odviedli kolektívy všetkých zamestnancov, zúčastnených
na oprave, veľké množstvo práce,
za čo im zaslúžene patrí poďakovanie.

Zmodernizovaná ťažná stolica
zvýši efektivitu výroby
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V stredisku ťažné stolice – výroba 1, v prevádzkarni ťaháreň rúr,
sú vykonávané operácie ťahanie za studena a medzioperačné,
predbežné delenie na hotovo. Na
pracovisku je inštalovaných spolu
jedenásť ťažných stolíc a štyri deliace linky.
„Pôvodne všetky tieto zariadenia pracovali samostatne. Takéto
usporiadanie však prináša množstvo manipulácie s materiálom, čo
je časovo aj personálne náročné.
V rámci modernizácie boli ťažné
stolice 3-01, 3-04 a 3-08 opatrené
automatickými deliacimi pílovými
jednotkami a vykonávajú tak dve
operácie súbežne, bez potreby manipulácie s materiálom,“ vysvetlil
Ing. Martin Nikel, vedúci strediska
ťažné stolice prevádzkarne ťaháreň
rúr.
Takto optimalizované zariadenia šetria počet zamestnancov na
medzioperačnom delení a zároveň

Do konca roka
nám pribudnú ďalšie
automatizované pílové
jednotky a dokopy
budeme disponovať
už šiestimi kompletne
zmodernizovanými
stolicami.

Pohľad na portálový žeriav č. 241.

Foto: T. Kubej

Portálový žeriav prešiel
generálnou opravou
Ing. Michal Vojenčiak, PhD.
majster elektroúdržby Vo

Zmodernizovaná ťažná stolica v prevádzkarni ťaháreň rúr.

odbúravajú nadmernú manipuláciu s materiálom, čím napomáhajú
plynulosti materiálového toku vo
výrobe.
Overená investícia
„Na základe skúseností a overenej návratnosti investície sme tento rok zmodernizovali stolicu 3-06,
ktorú sme tiež vybavili automatickými deliacimi jednotkami. Okrem
inovácie prebehla na stolici aj kompletná generálna oprava,“ informoval M. Nikel.
Výhody investície sú najmä v
znížení nákladov na údržbu zariadenia v ďalších rokoch prevádzky,

Foto: M. Nikel

čím je zvýšená aj efektivita výroby.
Dôležité je tiež zníženie nárokov na
manipuláciu s materiálom a v neposlednom rade zvýšenie bezpečnosti práce.
Už budúci mesiac sa rozbiehajú stavebné práce na ďalšej ťažnej
stolici 3-03, ktorú bude nasledovať
stolica 3-02.
„Firma ŽĎAS, ktorá investíciu realizuje nás ubezpečila o splnení požadovaného termínu. Tým pádom
nám do konca roka pribudnú ďalšie
automatizované pílové jednotky
a dokopy budeme disponovať už
šiestimi kompletne zmodernizovanými stolicami,“ doplnil M. Nikel.

Sklad polotovarov je dôležitý logistický prvok prevádzkarne oceliareň a jeho dominantou je portálový žeriav č. 241. Tento žeriav
je uspôsobený na prekladanie
kontinuálne odlievaných oceľových blokov pomocou magnetov
upevnených na traverze.
Celý sklad polotovarov je v exteriéri, preto sú všetky jeho zariadenia, a najmä žeriav, vystavené poveternostným vplyvom. V zime sú
to nízke teploty alebo námraza od
blízkeho Hrona, v lete zase vysoké
teploty a dážď. Pre udržanie dobrého technického stavu a spoľahlivej prevádzky bolo potrebné vykonať generálnu opravu všetkých
jeho celkov.
Generálna oprava prebiehala postupne po etapách. Počas
predchádzajúcich rokov boli vymenené troleje žeriavovej dráhy,

elektroinštalácia pojazdu žeriavu
a napájania magnetov. Vlani prebehlo opieskovanie konštrukcie,
oprava zvarov a náter konštrukcie.
V dňoch 14. až 17. júla bola oprava
zavŕšená výmenou elektroinštalácie zdvihu a pojazdu mačky.
Prevádzkareň centrálna údržba zabezpečila už vlani prípravu
projektovej dokumentácie a výrobu úplne nových rozvádzačov s
využitím modernejších prvkov aj
s ohľadom na vyššiu bezpečnosť.
Okrem výmeny rozvádzačov a kabeláže bolo doplnené aj protipreťažovacie zariadenie založené na
meraní váhy zaveseného bremena.
Po dlhej príprave boli, v spolupráci
zámočníkov a elektrikárov s tromi
externými firmami, počas štyroch
náročných dní vymenené všetky
spomenuté časti elektroinštalácie,
ako aj podvozky žeriavu a kolesá
pojazdu mačky. Celá oprava bola
ukončená 18. júla úspešnou úradnou skúškou.
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Čaro golfu objavujú v tábore na Táľoch
profesionálne. Pohybové talenty
ale jednoznačne vidím. Už dávno
hovorím, že na Slovensku máme
v rámci športu veľmi šikovné deti.
Záleží však, či sú k nemu vedené,
majú čas, priestor a ďalšie podmienky,“ pokračovala úspešná golfistka.

Mladá golfistka v akcii.
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Akciová spoločnosť Železiarne
Podbrezová organizuje aj počas
tohto leta denný detský golfový
tábor. Počas piatich týždňových
turnusov sa v rezorte Tále vystriedajú ratolesti nielen zamestnancov železiarní, ale cestu si nachádzajú malí športovci z celého
okolia.
Viaceré deti sa pod dohľadom
skúsených trénerov učia základom
golfu. Iné s týmto športom už majú
skúsenosť a zdokonaľujú sa v tom,
čo si vyskúšali v minulých rokoch.
Deti sa na Tále rady vracajú, veď
v krásnom prostredí majú okrem
športovania pripravených množstvo aktivít. Získavajú nové priateľstvá a najmä zážitky. Počas dňa
usilovne trénujú alebo oddychujú
v bazéne.
Pod dohľadom profesionálov
Deťom sa venujú skutoční golfoví odborníci. Medzi trénermi nechýba tento rok Zuzana Kamasová,
bývalá slovenská reprezentantka,
ktorá ako prvá golfistka zo strednej

Foto: M. Gončár

a východnej Európy vyhrala profesionálny turnaj. Ako sama hovorí,
golf naučí deti pravidlám, úcte a
pomoci druhému.
„Keďže sme v skupinkách, spolupráca a pomoc je nevyhnutná,
napríklad pri hľadaní loptičky alebo v tímových súťažiach. Dôležitá je tiež disciplína. Je nás viac,
musíme sa často presúvať a keby
neexistoval poriadok, vládol by
chaos,“ povedala bývalá profesionálka. Ako dodala, podobné tábory sú zväčša mixom začiatočníkov a tých, ktorí už majú s golfom
skúsenosť. „Snažíme sa deti viesť
k tomu, aby si šport zamilovali a
v golfe našli niečo pozitívne. Ukazujeme im rôzne techniky. No asi
najzaujímavejšie je pre ne ihrisko
Little Bear,“ pokračovala.
Na otázku, či vidí vo svojich zverencoch talenty, ktoré by ju mohli
nasledovať, odpovedala opatrne.
„Záleží na samotných deťoch. Často sa stretávam s talentmi, ale v
istom veku ich prestane golf baviť
alebo prídu iné záujmy. Z dlhodobého hľadiska teraz ťažko povedať,
ktoré deti sa môžu v budúcnosti
golfu venovať aktívne a možno i

Popularita golfu rastie
Zuzana Kamasová vníma, že golf
sa dostáva čoraz viac do popredia
slovenskej verejnosti a už dávno
neplatí, že ide o šport bohatých.
Golfu pomohla, paradoxne, pandémia, ale aj strieborná medaila
naturalizovaného Slováka Roryho
Sabattiniho na olympiáde v Tokiu.
„Tento šport je čoraz populárnejší.
Dostáva sa aj na televízne obrazovky oveľa častejšie. Veľa ľudí si
našlo opätovný kontakt s prírodou
a športom. Môžem povedať, že zažíva u nás naozajstný boom,“ povedala s radosťou v hlase.
Ako profesionálka navštívila
mnohé golfové areály po celom
svete. Ten na Táľoch jej ale uča-

MICHAL

DÁVID

Foto: M. Gončár

pravené prekážkové dráhy, kreslenie alebo hry s loptou. Následne
sa začína golfová škola. Ešte pred
obedom ideme do hotela Stupka
plávať a kto chce, môže si čítať
rozprávky alebo sa venovať iným

Foto: M. Gončár

Michal Weiss, 12 rokov
- V tomto tábore som druhýkrát,
vyskúšal som si ho už minulý rok.
Veľmi sa mi tu páči, preto som sa
sem vrátil. V golfe sa postupne
zdokonaľujem. Myslím si, že v porovnaní s vlaňajškom som sa zlepšil. Snažím sa hrať čo najlepšie.
Okrem toho máme rôzne aktivity,
chodíme do bazéna alebo sa zabávame na ihrisku. Ak sa bude dať,
pôjdem aj budúci rok.
Dávid Očenáš, 13 rokov
- Na tábor chodím už tretí rok.
Veľmi sa mi páči a je tu sranda.
Naučil som sa tiež veľa ohľadom
golfu. Myslím si, že mi to celkom
ide a asi som sa aj zlepšil. Všetko
je super.
Ema Zajková, 10 rokov
- V tábore sa mi veľmi páči. Bola
som aj minulý rok. Myslím si, že v
golfe som sa zlepšila. Učíme sa rôzne veci, napríklad čipovať.

Okrem hrania golfu si deti v tábore našli aj nových kamarátov.

roval. „Ide o famózny rezort a pre
podobné detské tábory je ako
stvorený. Ihrisko Little Bear, ktoré máme k dispozícii, je úžasné a
široko-ďaleko nie je podobné. Ide
akoby o zmenšenú formu veľkého
ihriska. Decká to teda neprestane
baviť, keďže ešte nevedia dávať
dlhé prvé rany. Čiže Little Bear je
ideálne, rovnako ako počasie počas tohto turnusu. Celé tunajšie
prostredie je prekrásne,“ dodala v
závere Z. Kamasová.

Golfistka Zuzana Kamasová so skupinkou starších detí.

Tréner Aleš Svěntek s najmladšími golfistami.

Nenudia sa
Deti majú počas tábora na Táľoch
pestrý program. Okrem golfu majú
pripravené rôzne aktivity, hry či
kúpanie. Aj preto sa väčšina z nich
na toto miesto rada vracia. „Decká
sa ráno postupne schádzajú a kým
sa dajú všetky dokopy, majú pri-

EMA

NATÁLIA

Foto: M. Gončár

aktivitám. Po obede a prestávke sa
popoludní znovu venujeme golfu,“
oboznámila s programom Natália
Mišaniová, jedna z animátoriek.
Účastníkov neprekvapí ani prípadné zlé počasie. Vždy je pripravený aj náhradný program v
prípade, že by vonku pršalo. „V reštaurácii Stodola preberajú starší
pravidlá golfu. Tí mladší majú iné
aktivity s trénermi, rôzne súťaže
alebo hrajú golf s plastovými palicami. Zábavy je veľa, čiže deti sa
u nás určite nenudia,“ dodala N.
Mišaniová.
***NAŠA ANKETA***
Malí účastníci tábora si chvíle na
Táľoch dosýta užili. Spýtali sme sa
ich, či sú v tomto tábore prvýkrát,
ako sa im páči a akým aktivitám
sa venujú.

HUGO

Natália Sojková, 7 rokov
- V tábore na Táľoch som druhýkrát. Golf sa mi páči a rada ho
hrávam. Myslím si, že sa postupne
zlepšujem, ide mi to čoraz lepšie.
Chodíme aj do bazéna alebo pozeráme rozprávky. Ak bude možnosť,
prídem aj o rok.
Hugo Veselovský, 9 rokov
- V tábore sa mi tento rok veľmi
páči. Najviac to, že máme možnosť
odpaľovať loptičky a môžeme robiť
rôzne aktivity, napríklad ísť do bazéna alebo pozerať rozprávku. Už
som tu asi piatykrát a myslím, že v
golfe sa zlepšujem. Kedysi som ani
nevedel poriadne odpáliť loptičku.
Teraz mi to ide oveľa lepšie.
Simona Škantárová, 9 rokov
- V tábore na Táľoch som bola
už veľakrát. Tento rok sa mi veľmi
páči. Okrem golfu mám rada aj plávanie. Golf ma baví a myslím, že sa
v ňom čoraz viac zlepšujem.

SIMONA

DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

PODBREZOVAN

www.podbrezovan.sk

strana 5 | číslo 15/2022

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

Každé darovanie krvi môže zachrániť až tri životy.
Dopĺňať zásoby krvi treba aj v lete
PR článok

Dovolenky, cestovanie, vysoké
teploty, ale aj výskyt rôznych
chorôb sa podpisuje pod pokles
počtu darcov krvi v lete. Počas
letných mesiacov každoročne
klesá ich počet až o 20 percent.
Nemocnice však fungujú naplno
aj v tomto prázdninovom a dovolenkovom období, kedy zároveň
rastie úrazovosť detí a dospelých.
Všeobecná zdravotná poisťovňa
(VšZP) sa preto rozhodla poďakovať všetkým darcom krvi, aj tým
jednorazovým, v podobe vitamínového doplnku a motivovať tak
aj ostatných, aby sa podelili o tú
najcennejšiu tekutinu.
Letný pokles darcov krvi je spôsobený dovolenkovým obdobím,
cestovaním či vysokými dennými
teplotami. Vplyv na darovanie krvi
má aj ochorenie COVID-19, keďže
stále platia niektoré obmedzenia,
ktoré s ním súvisia. „Taktiež sa
počas letného obdobia vyskytujú
ochorenia, ktoré štandardne počas
iných mesiacov neevidujeme, ako
je napríklad WNV vírus, ktorý je
prenášaný komármi a v súčasnosti
sledujeme situáciu s vývojom tzv.
opičích kiahní. Všetky tieto faktory
majú za následok, že počas leta je
darcov menej,“ vysvetlila Martina
Frigová, projektová manažérka
Národnej transfúznej služby (NTS)
SR.
Počas leta je nevyhnutné do-

pĺňať zásoby všetkých krvných
skupín, nemocnice od NTS SR
môžu potrebovať hociktorú z nich.
„V prípade, že dôjde k poklesu stavu zásob krvi, najviac viditeľné je
to na krvných skupinách s Rh negatívnym faktorom. Takéto krvné
skupiny má len 15 percent populácie. Počas leta je to aj krvná skupina A a 0,“ spresňuje M. Frigová.
Nemocnice však potrebujú vzácnu tekutinu počas celého roka.
Dôvodom sú plánované operácie,
dobiehané zákroky, ktoré boli odložené pre pandémiu či transplantácie. Krv potrebujú aj onkologickí pacienti, ktorí majú celoročnú
kontinuálnu liečbu. „Leto je špecifické aj vysokou úrazovosťou a
dopravnými nehodami, kedy sú
zvýšené požiadavky na krvné prípravky,“ dodáva M. Frigová.
Poďakovanie čaká na
každého darcu za každý odber
VšZP, v ktorej je poistených približne 100-tisíc darcov, sa preto
rozhodla podporiť darcovstvo krvi
práve počas leta, a to poďakovaním sa každému jednému darcovi
krvi za každé darovanie. „Najviac
z kmeňa darcov tvoria práve poistenci VšZP. Treba si uvedomiť, že
krv sa nedá vyrobiť, ani nahradiť
medicínskymi prípravkami. Preto
je nesmierne dôležité, aby ju aspoň raz za život daroval každý, kto
môže. Nikdy nevieme, či a kedy ju
budeme potrebovať my sami. Kaž-

dé darovanie krvi môže zachrániť
až tri životy, každé jedno je preto
mimoriadne dôležité. Z tohto dôvodu sa chceme poďakovať každému darcovi,“ hovorí generálny
riaditeľ VšZP Richard Strapko.
Poistenci VšZP, ktorí bezplatne
darovali krv na ktoromkoľvek odbernom mieste, majú nárok na
jedno balenie multivitamínového
doplnku, ktorý prispeje k rýchlejšej regenerácii organizmu po odbere krvi. Po darovaní krvi stačí,
ak si darca zaregistruje svoj odber
v mobilnej aplikácií VšZP v novej
sekcii aplikácie VšZP Som darca
krvi alebo v ePobočke, alebo sa
preukáže dokladom o darovaní
priamo na pobočke VšZP. Darca
krvi po overení v mobilnej aplikácii
alebo ePobočke dostane notifikáciu na vyzdvihnutie balenia multivitamínového doplnku na pobočke
VšZP. Pri osobnom overení na pobočke získa darca vitamínový doplnok ihneď na mieste.
Poďakovanie si darca krvi môže
vyzdvihnúť najneskôr šesť mesiacov po odbere. „Našu aplikáciu
stále zdokonaľujeme, verím preto, že okrem novej sekcie Som
darca krvi, ocenia naši poistenci
aj ďalšiu novú funkcionalitu –
Schránka správ. Vďaka nej majú
naši klienti prehľad a prístup k
najdôležitejším oznámeniam a informáciám od VšZP, ku ktorým sa
môžu kedykoľvek vrátiť,“ uzatvoril
R. Strapko.
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Prinášame vám seriál o systematickej obnove hradu Ľupča

Časť 11: Prinavrátenie života
do priestoru dolného nádvoria
Stojí sám nad údolím Hrona medzi Banskou Bystricou a Breznom už 750 rokov. Jeden z autenticky najzachovalejších a typologicky najzaujímavejších slovenských hradov – hrad Ľupča. Jeho areál využívali uhorskí
panovníci na pobyty počas poľovačiek, ale aj na spravovanie krajiny. Vývoj hradu dokumentuje prístupy
renesančných vlastníkov, kráľovského eráru i štátu k využívaniu hradných stavieb od jeho prvopočiatkov
až po koniec 20. storočia. V roku 2002 sa jeho majiteľom stala akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová a
začalo sa so systematickou obnovou hradu. Komplex hodnôt sa dnes ešte viac rozrastá, k čomu dopomáha aj inštalácia rôznorodých kultúrnych a výtvarných celkov, sprístupnených pre širokú verejnosť. Doteraz
zrealizované aktivity a obnova pamiatky prinavracajú hradu zašlú slávu a radia ho medzi klenoty Pohronia.

Jedálny lístok
1. – 7. 8. 2022
Pondelok
Polievky: fazuľová kyslá, zeleninová so šunkou, pečivo.
● Goralská pochúťka, cestovina,
● Bravčový rezeň s nivou a šampiňónmi, opekané zemiaky, uhorka,
● Rizoto natural so zeleninou,
● Hydinový šalát, pečivo.
Utorok
Polievky: hovädzia s cestovinou,
kláštorná, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, červená kapusta, knedľa,
● Hovädzia roštenka na slanine,
ryža, šalát,
● Lečo s klobásou, zemiaky,
● Koláč kysnutý marhuľový, kakao,
● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: terchovská, bryndzová so
strúhaným cestom, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, zemiaková kaša, kompót,
● Bravčové stehno bratislavské,
cestovina,
● Pečená ryba na masle, krúpy so
zeleninou,
● Rezancový nákyp s tvarohom a
jahodami,
● Bageta salámová so šalátom.
Štvrtok
Polievky: stupavská zabíjačková,
rascová s vajcom, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa,
● Morčacie prsia plnené špenátom
a syrom, ryža, šalát,
● Zapekané zemiaky s karfiolom a
tofu, kečup,
● Furmanské halušky.
Piatok
Polievky: hrachová so salámou,
francúzska, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky,
● Baraní guláš, halušky,
● Zemiakovo-bryndzové pirohy so
slaninou,
● Dukátové buchtičky s vanilkovým
krémom,
● Bageta s pikantným mäsom.

Jedálny lístok
8. – 14. 8. 2022

Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

Architektonické a projektové
riešenie obnovy dolného nádvoria
realizoval Ateliér Turčan, stavebné a umelecko-remeselné práce
uskutočnila firma IKM – Reality
staving. Reštaurátorsky výskum a
reštaurátorské práce viedol Jozef
Dorica. Všetky architektonické,
stavebné a reštaurátorské práce
boli realizované pod stavebným
dohľadom technického úseku Železiarní Podbrezová.
Využite priestoru
a obnovenie pôvodných funkcií
Dolné nádvorie, ako najrozsiahlejšia časť hradu Ľupča, je výsledkom viacerých stavebných etáp
hradu, ktoré sa realizovali najmä v
priebehu 16. a 17. storočia. V tomto období sa dobudovalo opevnenie, ktoré obohnalo nové dolné
nádvorie a východnú terasu. Prestavbu nádvoria, pri poznaní romantických dobových tendencií
na jednej strane a likvidačných na
strane druhej, nemožno hodnotiť
ako negatívnu. Podobným spôsobom súčasný majiteľ hradu riešil v
troch etapách revitalizáciu nádvoria. Bez toho, aby boli narušené
hodnoty horného hradu, sa skvalitnila celková prevádzka objektu
a do priestoru bol vnesený nový
život.
I keď opevnenie dolného hradu nepredstavuje špičku fortifikačného staviteľstva, plnilo a aj
v súčasnosti plní funkciu ochrany
hradného areálu, samozrejme z
odlišných hľadísk. Jeho doplnenie
o hospodársku prístavbu, priestory vozovne a napokon i neogotické
vstupné krídlo je dokladom premien hradu. Priestory sú v dnešnej
dobe využívané ako zázemie expozícií, depozitov a správy hradu. Vysoké predpoklady ich opätovného
zapojenia do chodu areálu sa po
obnove ukázali ako správne. V sú-

Pondelok
Polievky: šošovicová s kyslou kapustou, horácka, pečivo.
● Bravčové stehno záhradnícke,
ryža, cvikla,
● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa,
● Top šalát s kuracím mäsom, pečivo,
● Rezance s tvarohom, zakysanka.

Hradby a hospodárske budovy dolného nádvoria počas obnovy v roku 2007. Foto: archív

časnosti dolné nádvorie, okrem
zabezpečenia prevádzky hradu,
slúži aj na iné doplnkové činnosti,
ako napríklad festivaly, koncerty a
svadby.
Miesto pre umenie
V priestoroch hradu bola v roku
2012 nainštalovaná stála expozícia
výberu z tvorby profesora Jána Kulicha. Návštevníci sa môžu s prvou
časťou vystavovaných diel zozná-

20 ROKOV OBNOVY
miť už na dolnom nádvorí. Vysoko
reprezentatívny priestor nádvoria
bol obohatený o autorské odliatky
Svätopluka, Mateja Bela a bronzovú sochu Havrana. Všetky symboly, ktoré tieto sochy v sebe nesú
– Svätopluk ako symbol hrdosti
Slovákov, Matej Bel – polyhistor
– ako symbol všestrannej vzdelanosti a Havran ako symbol Mateja Huňadyho (Hunyady), zvaného
Korvín (Corvinus), sú späté s hradom a zároveň podávajú svedectvo o Kulichovom trvalom vzťahu

ku kultúrnemu dedičstvu národa.
Priestor bývalej koniarne slúži
ako lapidárium. Na tomto mieste sú zhromaždené a vystavené
kamenné pozostatky viažuce sa k
histórii hradu a kultúrnym pamiatkam obce Slovenská Ľupča. Návštevníci môžu obdivovať fragmenty portálov, ostenia, delové gule
alebo unikátny nález maskarónu
(konzola s ozdobným motívom
hlavy) z archeologického náleziska
Kláštorisko.
Prezentácia
archeologického výskumu
Na dolnom nádvorí Ľupčianskeho hradu sa v rokoch 2006 až
2008 realizoval archeologický výskum. Základy starších zaniknutých stavieb sa zakonzervovali a
vymurovaním vyznačili nad úroveň terénu. Neskôr, po ukončení
archeologického výskumu a stavebných prác, sa v dvoch etapách
vydláždila značná plocha dolného
nádvoria štiepaným kameňom.
V nasledujúcom čísle novín Podbrezovan vám prinesieme ďalšiu
časť seriálu, v ktorom odhalíme
etapy dvadsaťročnej systematickej obnovy hradu Ľupča.

Streda
Polievky: mexická, krupicová so zeleninou, pečivo.
● Hovädzie dusené, chrenová
omáčka, knedľa,
● Morčacie prsia plnené nivou,
ryža, šalát,
● Pestrý cestovinový šalát,
● Muffiny s čokoládou, kakao,
● Bageta tuniaková.
Štvrtok
Polievky: slepačia, hlivová so zeleninou, pečivo.
● Bravčové mäso na rasci, tarhoňa,
čalamáda,
● Vyprážaný kurací rezeň ovčiarsky, zemiaková kaša, šalát,
● Lasagne mäsové,
● Racio šalát, pečivo.
Piatok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom,
prešporská, pečivo.
● Guláš z diviny, knedľa,
● Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža, kompót,
● Karfiolový mozoček so syrom, zemiaky, šalát,
● Šúľance s makom,
● Bageta Gurmán.
Sobota
Polievka: brokolicová dánska, pečivo.
● Vyprážaná ryba, zemiaková kaša,
kompót,
● Bravčové stehno na paprike, cestovina.

Sobota
Polievka: zemiaková gulášová, pečivo.
● Bravčový rezeň sikulský, knedľa,
● Kuracie prsia orientálne, tarhoňa, uhorka.
Nedeľa
Polievka: frankfurtská, pečivo.
● Kuracie prsia s broskyňami, ryža,
šalát,
● Hovädzia pečienka milánska,
cestovina.

Utorok
Polievky: zeleninová, bulharská,
pečivo.
● Bravčový rezeň telgártsky, opekané zemiaky, šalát,
● Kuracie prsia na smotane s hlivami, cestovina,
● Losos na masle, dusená zelenina,
● Škoricové osie hniezda, kakao,
● Ovocný balíček.

Pohľad na obnovené dolné nádvorie Ľupčianskeho hradu so sochou Svätopluka.

Foto: archív

Nedeľa
Polievka: kelová so zemiakmi, pečivo.
● Bravčová pečienka sedliacka,
červená kapusta, knedľa,
● Kuracie prsia na čínsky spôsob,
ryža, uhorka.

www.podbrezovan.sk
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Spomienky
„Nemôžeme zastaviť čas, ani vrátiť
minulosť, ale môžeme pohladiť spomienky na vás. Pre tých, ktorí nám
chýbajú a pozerajú na nás z neba.
Spomíname!“
Dňa 17. júla sme si pripomenuli štrnáste výročie odvtedy, ako nás navždy opustil
Vladimír ŠKODA z Brezna
a dňa 27. júla sme si pripomenuli
štvrté výročie odvtedy, ako nás navždy opustila
Anna ŠKODOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomína a za
tichú spomienku ďakuje rodina
...
„Dobrý človek nikdy skutočne nezomrie. Aj keď odíde z tohto sveta, to
podstatné, čo sme na ňom milovali
ako úsmev, názory, šarm, láskavosť
tu zostanú navždy. Uchovajme si živú
spomienku na jeho výnimočnosť.“
Dňa 25. júla uplynulo deväť rokov, čo
nás navždy opustil
Jozef KARAS z Valaskej.
S láskou a úctou spomína manželka,
deti s rodinami, priatelia a známi
...
„Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť,
nestihol si sa ani rozlúčiť. Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich
srdciach zostávaš a budeš stále s
nami.“
Dňa 26. júla sme si pripomenuli štvrté výročie odvtedy, ako nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Dominik RIES z Lopeja.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka, zať a vnúčatá s rodinou

Spomienky
Dňa 8. augusta uplynie dvadsať rokov odvtedy, ako nás navždy opustila
Helena HONKOVÁ z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
prosím spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
deti s rodinami a najbližší príbuzní

Vedeli ste, že...
- 30. júl je Medzinárodný deň priateľstva? Tradícia oslavy tohto dňa
začala v roku 1935 v USA. Hlavnou myšlienkou je uvedomenie si úlohy
priateľstva v našom živote, ktoré do nášho sveta vnáša pokoj a dobrú
náladu. Tento deň by sme mali osláviť so svojimi priateľmi, vyjadriť im
svoju vďaku, lásku a obdariť ich maličkosťou.

Poďakovanie
„Nebom sa plaví moja duša, dívam
sa z výšky v pokoji. Nebeský otec
náruč mi chystá, neplačte už ma nič
nebolí.“
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom a známym za účasť na poslednej
rozlúčke s naším drahým otcom, starým otcom,
prastarkým, švagrom, krstným otcom a blízkym príbuzným
Alexandrom ŠKVARKOM z Čierneho Balogu,
ktorý nás navždy opustil 1. mája vo veku 75 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Naše
poďakovanie za dôstojnú rozlúčku patrí aj Dychovej
hudbe Železiarne Podbrezová.
Smútiaca rodina

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 14, v
ktorej sa ukrýval citát od francúzskeho filozofa a
spisovateľa Voltaira: „Meňte svoje záľuby, ale
nikdy nemeňte priateľov.“ Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Petra Zajaka z prevádzkarne
valcovňa bezšvíkových 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.

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

Hrajte o cenu od Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Opäť sme si pre vás pripravili súťažnú krížovku. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, pošlite znenie tajničky do redakcie Podbrezovana poštou alebo e-mailom, najneskôr do 8. augusta. Okrem svojho mena
nám píšte aj odborný útvar alebo prevádzkareň, kde pracujete. Na jedného z vás čaká vecná cena od Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom vydaní novín.

V tajničke sa ukrýva citát, ktorého autorom je taliansky básnik, prozaik, literárny kritik a prekladateľ Cesare Pavese.
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Návrat do Fortuna ligy ozdobený
víťazstvom nad obhajcom titulu
dokončenie zo strany 1
Musíme sa zlepšiť
Napriek víťazstvu s favoritom
videl náš tréner Roman Skuhravý
slabšie pasáže v hre podbrezovského tímu a bral do úvahy aj predchádzajúci program nášho súpera. „Využili sme čas, v akom sa zápas hral.
Teraz je pre Slovan priorita dostať sa
v európskych súťažiach čo najďalej.
Takže mu to neublíži a nám to dúfam pomôže. Mám radosť z toho,
ako sme zobrali opraty zápasu po
našom góle v prvom polčase. Paradoxne nám druhý gól ublížil, boli
sme pasívnejší, vymýšľali sme hlúposti. O to viac si vážim, že sme boli
poctiví v hlbokom bloku. Vážim si,
akým spôsobom sme to pred bránkou uskákali. Verím, že táto výhra je
pre mužstvo motorom a pokúsime
sa to využiť. Ak však chceme byť dlhodobo úspešní, musíme sa zlepšiť.“
Súboj s vicemajstrom
Druhé kolo nám do cesty opäť
postavilo silného súpera. Po majstrovskom Slovane sme sa stretli s
vicemajstrom z Ružomberka, tentokrát na ihrisku pod Čebraťom.
Rovnako ako Slovan, aj Ružomberok mal na programe zápas počas
týždňa. V Európskej konferenčnej
lige, tri dni pred stretnutím s Podbrezovou, hostil lotyšský tím Riga
FC. Po prehre 0:3 si Ružomberčania
chceli napraviť chuť proti nám.
V zápase sme však opäť dokázali
skórovať ako prví. V 37. minúte vybojoval loptu v rohu ihriska Peter
Kováčik, poslal ju do šestnástky,
kde po spätnej prihrávke Mareka
Kuzmu otvoril skóre Daniel Pavúk.

Radosť našich futbalistov po vyrovnávajúcom góle Petra Kováčika do siete Ružomberka.
Foto: M. Štefánik

„Miki (Bakaľa) mi dal dlhú loptu za
obranu, máme to nacvičené. Možno som trochu neskôr zareagoval,
ale vedel som, že obranca to bude
púšťať na roh, tak som nemal čo
stratiť. Na moje šťastie som loptu
získal a bol z toho gól,“ tešil sa Peter
Kováčik. Ružomberok odpovedal už
o štyri minúty, keď po faule Mosesa Cobnana na Mateja Madleňáka
nasledovala jedenástka. Tú nekompromisne premenil Ján Maslo. Do
kabín šli mužstvá za nerozhodného
stavu 1:1.
V 57. minúte videl Erik Grendel
červenú kartu po zákroku na Štefana Gereca a tak sme zápas dohrávali len s desiatimi hráčmi. „Nerád sa
vyjadrujem k rozhodcom, ale myslím si, že podobných súbojov bolo
v zápase množstvo a bol som veľmi
zaskočený rozhodnutím hlavného
arbitra. Škoda, že nebol k dispozícii
systém VAR. Som presvedčený, že
keby bol, tak jednak mohla zápas
ovplyvniť neodpískaná penalta na

Mareka Kuzmu za stavu 1:1 a tá
červená karta by nebola. Čakal som
určite maximálne žltú kartu,“ priznal tvorca našej hry Erik Grendel.
Cenný bod z Ružomberka
V 65. minúte domáci využili početnú výhodu a Ružomberok šiel v
zápase prvýkrát do vedenia. Na 2:1
upravil skóre Martin Regáli, ktorý
sa presadil hlavou. Posledné slovo však nakoniec mali železiari. Po
faule vo vnútri pokutového územia,
keď Marek Kelemen poslal k zemi
Michala Breznanika, nariadil hlavný
rozhodca penaltu. Loptu si postavil
Peter Kováčik a nemýlil sa. „Máme
určených nejakých strelcov na pokutové kopy, ale nikto z nich nebol
na ihrisku, tak som si povedal, že
to zoberiem na seba. Na tréningu
kopem penalty často, takže som si
veril. A bol to o to lepší pocit, že
som jedenástku kopal proti svojmu
kolegovi z reprezentácie do 21 rokov. Som rád, že sa mi ju podarilo

premeniť. Vzhľadom na priebeh
zápasu a červenú kartu remízu berieme,“ povedal Kováčik.
S bodom, po konečnom výsledku
2:2, bol spokojný aj tréner Podbrezovej Roman Skuhravý: „Vieme, že
z Ružomberka sa body nevozia ľahko, takže táto remíza je pre nás veľký bonus. Zápas bol súbojom dvoch
rozdielnych štýlov. Mám pocit, že za
dlhší koniec v stretnutí sme ťahali
my. Priebeh bol pre nás dosť krutý,
pretože sme do prestávky neudržali jednogólové vedenie, ktoré sme
získali po fantastickej akcii, lebo
ten gól bol úžasný. Škoda, že sme
sa do takýchto situácií nedostávali
viac. Samozrejme, bolo to aj kvalitou súpera. Mali sme problémy
s Regálim. Naše mužstvo ukázalo
obrovský charakter. Ani v desiatich
sme neodstúpili od vecí, ktoré sme
chceli, a napokon sa k nám priklonilo i trochu šťastíčka. Remíza je
spravodlivá.“

1. kolo: FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava 2:1 (1:0)
Góly: 16. Ďatko, 48. Godál – 84.
Holman (z 11 m).
ŽK: Godál, Grendel, Bakaľa, Bartoš, Issa – Barseghjan, Mustafič,
Šaponjič, Kucka. Rozhodovali:
Ziemba – Hancko, Bednár. Diváci:
3157.
Podbrezová: Ludha – Bartoš, Godál, Bakaľa – Kováčik, Paraj, Grendel, Ďatko (75. Kukoľ) – Cobnan
(75. Issa, 90.+2 Grešák), Kuzma,
Pavúk.
Slovan: Trnovský – De Marco,
Voet (58. Kucka), Križan – Hrnčár,
Agbo, Mustafič (66. Holman) –
Barseghjan, Green (58. Čavrič),
Lovat (37. Čakvetadze) – Ramirez
(58. Šaponjič).

Program tretieho a štvrtého kola
Najbližšie sa naši futbalisti predstavia v nedeľu, 31. júla, v Trnave.
Následne nás v Zelpo aréne čaká
zápas s Dunajskou Stredou, ktorý je
na programe 6. augusta.
Práve pred domácim stretnutím
upozorňuje vedenie FK Železiarne
Podbrezová fanúšikov a žiada ich
o zakúpenie lístkov v predstihu.
Pokladne budú otvorené počas týždňa pred zápasom v stredu, štvrtok aj piatok od 16. do 19. hodiny.
Skorším zakúpením vstupeniek na
zápas predídete dlhému čakaniu
v radoch. Viac informácií pred samotným duelom sledujte priebežne na webovej stránke klubu.

2. kolo: MFK Ružomberok – FK
Železiarne Podbrezová 2:2 (1:1)
Góly: 41. J. Maslo (z 11 m), 65.
Regáli – 37. Pavúk, 89. Kováčik (z
11 m).
ŽK: Lichý, Mojžiš – Ludha. ČK: 57.
Grendel. Rozhodovali: Ruc – Štrbo, Vorel. Diváci: 1152.
Ružomberok: Krajčírik – Morong
(69. Macejko), J. Maslo, Mojžiš,
Madleňák – Luterán (78. Halabrín), Kochan (24. T. Bobček) – Tučný (46. Fabiš), Lichý, Regáli (78.
Kelemen) – Gerec.
Podbrezová: Ludha – Bartoš,
Bakaľa, Grešák – Kováčik, Grendel, Paraj, Ďatko (78. Adekunle)
– Moses (60. Kukoľ), Kuzma (86.
Breznanik), Pavúk (86. Šikula).

SÚHRN
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