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Ing. Ľubomír Kováč
vedúci dispečerského oddelenia

Vyhliadky na ďalšie 
mesiace sú optimistické

Spoločnosť ZANINONI SLOVA-
KIA, s.r.o. je dcérskou spoloč-
nosťou Železiarní Podbrezo-
vá a.s. Poskytuje komplexné 
zasielateľské služby v oblas   
zabezpečenia prepravy tovaru 
z miesta odoslania do miesta 
určenia v dohodnutom čase. 
ŽP Group

Z obsahu čísla

čítajte na strane 3

Programom predstaven-
stva prevyšujeme iných

S cieľom rozšíriť sociálno-za-
mestnanecké výhody dohodlo 
Predstavenstvo ŽP a.s. v Allianz 
– Slovenskej poisťovni, a.s. 
Program zamestnaneckých vý-
hod pre zamestnancov Železiar-
ní Podbrezová a.s. a vybraných 
spoločnos   skupiny ŽP GROUP. 

čítajte na strane 2Železiarne Podbrezová

Vo valcovni bezšvíkových rúr sme za prvých šesť mesiacov prekročili plán výroby o 2 001 ton.  Foto: M. Gončár

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

pokračovanie na strane 3

Prvý polrok vo výrobe bol veľmi náročný, ale úspešný

Plánované výrobné úlohy na prvý 
polrok 2022 sme v Železiarňach 
Podbrezová a.s. splnili a prekročili 
vo všetkých výrobných prevádzkar-
ňach. Všetky hlavné výrobné pre-
vádzkarne boli zákazkovo naplnené 
na sto percent. Toto obdobie bolo 
ale veľmi nega  vne poznačené 
nárastom cien elektrickej energie, 
zemného plynu a oceľového šrotu. 
Pre lepšiu predstavu – elektrická 
energia od januára do júna vzrástla 
o 240 percent, zemný plyn o 250 a 
oceľový šrot za prvý štvrťrok o 35 
percent. Obchodný úsek musel v 
tomto hek  ckom období vyvinúť 
enormné úsilie, aby sa tento ob-
rovský nárast energií a vstupných 
surovín zohľadnil v cenách našich 
výrobkov. 

V oceliarni sme fi nančný plán za 
prvých šesť mesiacov prekročili o 10 
364 ton. Objem výroby kon  nuálne 
odlievaných blokov na predaj sme 
prekročili o 3 439 ton a pre vnút-
ropodnikovú spotrebu o 6 925 ton. 
Veľmi dobre môžeme hodno  ť aj 
vývoj výrobných prestojov. Za prvý 
polrok 2022 boli výrobné prestoje 
na úrovni 12,525 percenta, čo je v 
porovnaní s plánom podkročenie 
o 0,17 percenta. V prvom polroku 
2022 bolo v oceliarni, v spolupráci 
s naším ŽP Výskumno-vývojovým 
centrom, zrealizovaných niekoľko 
technologických zmien a inovácií. V 
súvislos   s vysokými cenami šrotu, 
surového železa a rizikom ich nedos-
tatku na trhu sme odskúšali, v rámci 
výskumnej úlohy, využiť ako vstupnú 
surovinu pri výrobe ocele v elektric-
kej oblúkovej peci HBI brikety (hot 
brique  ed iron). Tento materiál sa 
vyrába lisovaním za tepla z DRI, čo je 
zemným plynom alebo uhlím pria-
mo redukovaná železná ruda. Potre-
bovali sme odskúšať,  aké množstvo 
HBI môžeme použiť pri výrobe ocele 
v jednej tavbe, pričom by sme šetrili 
najskôr železo a následne oceľový 
šrot. Touto výskumnou úlohou sme 
zis  li, že v prípade potreby nám HBI 
dokáže nahradiť železo, ale oceľový 
šrot len veľmi obmedzene. 

Spolupráca s univerzitou
Ďalšie výskumné úlohy boli zame-

rané na šetrenie kusového antracitu 
náhradou za koks, úpravu dávkova-
nia a šetrenie napeňovadla v EAF, 
za podmienky nezmenenej kvalitne 
napenenej trosky. Skúšobne sme 

pre externého odberateľa vyrobi-
li pre nás novú akosť ocele 31Cr-
MoV9. V oceliarni sme aj v prvom 
polroku 2022, v oblas   žiaruvzdor-
nej keramiky, pokračovali v inten-
zívnej spolupráci s dcérskou spoloč-
nosťou ŽIAROMAT a.s. Kalinovo. Aj 
naďalej spolupracujeme s Fakultou 
metalurgie, materiálov a recyklácie 
Technickej univerzity v Košiciach v 
riešení problema  ky výskumu a vý-
voja v oblas   žiaruvzdornej kerami-
ky, ale aj pri zvyšovaní kvality ocele 
štúdiom procesov prúdenia v medzi-
panve pomocou vodného modelu.

Plán prekročili aj vo valcovni
Vo valcovni bezšvíkových rúr sme 

za prvých šesť mesiacov prekročili 
plán výroby o 2 001 ton. Objem vý-
roby valcovaných rúr na predaj sme 
prekročili o 840 ton, objem výroby 
vstupných polotovarov pre výrobu 
presných rúr a oblúkov o 1 161 ton. 
Pozi  vne môžeme hodno  ť aj vývoj 
dosiahnutej predváhy pri výrobe 
valcovaných rúr. Za prvý polrok 2022 
sme predváhu podkročili približne o 
0,7 kilogramu na tonu. Naopak, sta-
novený limit výrobných prestojov vo 
valcovni rúr sme prekročili približne 
o 2,3 percenta, a to predovšetkým z 
dôvodu prekročenia technologicky 

nutných prestojov a zvýšeného poč-
tu prestavieb a zmien akos   ocele. 
V júni bola zrealizovaná pravidelná 
stredná oprava na technologických 
zariadeniach v prevádzkarni valcov-
ňa rúr.

Pozi  vne čísla aj v ťahárni
V sor  mente presných rúr ťaha-

ných za studena sme fi nančný plán 
prekročili za prvých šesť mesiacov 
o 660 ton. Plánovanú predváhu pri 
výrobe presných rúr sme za prvý 
polrok 2022 podkročili o 1,1 kilogra-
mu na tonu. Z pohľadu rozdelenia 
presných rúr podľa účelu použi  a 
bol nárast naplnenos   zákazkami 
vo väčšine hlavných výrobkových 
skupín ťahárne rúr. V sor  mente 
galvanicky pozinkovaných rúr sme 
plánovaný objem výroby podkročili 
o 13 ton. 

V sor  mente presne delených a 
hydraulických rúr sme plánovaný 
objem výroby podkročili o 320 ton, 
čo bolo spôsobené útlmom výroby 
v automobilovom priemysle a tým 
aj zníženým dopytom po tomto 
sor  mente našich výrobkov. V sor-
 mente navarovacích oblúkov a re-

dukcií sme za prvých šesť mesiacov 
prekročili plánovaný objem výroby 
o 48 ton, v porovnaní s objemom 

stanoveným vo fi nančnom pláne. V 
prevádzkarni ťaháreň rúr bola vybu-
dovaná nová úpravárenská linka na 
spracovanie rúr do dĺžky až 20 met-
rov. Realizácia projektu bola jedi-
nečná predovšetkým výrobným roz-
sahom a veľkosťou zariadenia. Ide 
o doposiaľ najväčšiu úpravárenskú 
linku v ťahárni rúr, kde bude možné 
spracovávať rúry dlhé od šies  ch 
metrov až po výmenníkové s dĺžkou 
20 metrov. 

V prvom polroku sme zmoderni-
zovali ťažnú stolicu 3-06, ktorú sme 
 ež vybavili automa  ckými deliaci-

mi jednotkami. Okrem inovácie sa 
na stolici uskutočnila aj kompletná 
generálna oprava. Takto renovova-
né zariadenia zvyšujú produk  vitu 
práce na medzioperačnom delení 
a zároveň odbúravajú manipulá-
ciu s materiálom, čím napomáhajú 
plynulos   materiálového toku vo 
výrobe.

Z uvedených výsledkov vidieť, 
že prvý polrok 2022 bol z pohľadu 
objemového plnenia výroby, reali-
zovania výskumných úloh, inovácií 
a inves  cií veľmi úspešný. Za dosia-
hnu  e týchto výsledkov ďakujem 
všetkým zamestnancom výrobného 
úseku a rovnako aj zamestnancom 
ŽP a.s.

Editoriál
Hoci sa letné mesiace zvyknú 
nazývať aj uhorkovou sezó-
nou, v našej spoločnos   sa ne-
ustále niečo deje. Aj uplynulé 
dni priniesli mnoho udalos  , 
ktoré sme v redakcii mapo-
vali. V rámci hodnotenia sme 
sa pozreli na prvý polrok vo 
výrobe v našich železiarňach, 
ale i v dvoch dcérskych spo-
ločnos  ach. Napriek náročnej 
situácii, ktorá momentálne 
vládne na trhu, sú výsledky 
hospodárenia na dobrej úrov-
ni. Významné jubileum oslávilo 
v tomto mesiaci golfové ihris-
ko na Táľoch. Turnaje, ktoré 
vedenie spoločnos   pripravilo 
pre verejnosť, ale aj priate-
ľov a partnerov rezortu, boli 
dokonalou oslavou tohto míľ-
nika. Navš  vili sme i výrobcu 
žiaruvzdorných materiálov v 
Kalinove. Už tradične na tomto 
mieste tvorilo kvarteto umel-
cov, ktorí zo šamotu vyrábali 
jedinečné diela. Tie budú až 
do septembra vystavené v No-
vohradskom múzeu a galérii v 
Lučenci. V plnom prúde je se-
zóna na hrade Ľupča. Za prvý 
letný mesiac ho navš  vili stov-
ky hos   a zdá sa, že do konca 
prázdnin bude ich počet ešte 
rásť. Radosť nám robia fut-
balis  , ktorí napriek ťažkému 
žrebu zvládli úvodné štyri kolá 
najvyššej súťaže bez prehry. Ak 
je ešte pred vami letná dovo-
lenka, ponúkame niekoľko rád 
pred cestou. V Podbrezovane 
opäť nájdete aj krížovku, spo-
ločenskú rubriku, ale i ďalšie 
potrebné informácie. Ako vi-
dieť, okolo nás sa stále niečo 
deje. Leto sa pomaličky blíži 
k svojmu záveru, preto si ešte 
užívajte príjemne teplé dni. 
Voľné chvíle môžete stráviť aj 
pri čítaní nášho dvojtýžden-
níka, ktorý prináša aj v tomto 
čísle široké spektrum tém. 

Milan Gončár

Riaditeľ ŽIAROMATU: Najväčším 
problémom sú pohľadávky a ceny energií

ŽIAROMAT a.s. Kalinovo, výrobca 
žiaruvzdorných materiálov, dcér-
ska spoločnosť Železiarní Podbre-
zová, má za sebou turbulentný, 
ale úspešný prvý polrok 2022. 
Hoci vojenský konfl ikt na Ukrajine 
ovplyvnil výrobu i hospodárske vý-
sledky, Peter Baláž, generálny ria-
diteľ spoločnos  , hodno   prvých 
šesť mesiacov kalendárneho roka 
pozi  vne. 

Ako by ste zhodno  li prvý polrok 
2022 vo vašej spoločnos   z pohľa-
du výroby a predaja vašich produk-
tov?

- V celom našom výrobnom sor-
 mente máme stále dostatočný 

počet zákaziek pre plynulú výrobu. 
Najväčší nárast nových 
zákaziek sme zazname-
nali vo výrobe šamoto-
vých stavív, kde sme do 
výroby prijali aj nových 
pracovníkov. Na zabez-
pečenie požadovaných 
termínov dodávok sme 
nútení využívať aj prá-
cu nadčas a pracovať 
 ež cez víkendy. Zo 

šamotových stavív ide 
predovšetkým o výrob-
ky pre výrobcov pecí na tuhé palivo, 
čo prirodzene vychádza z aktuálnej 
neistoty na trhu s energiami.

V sor  mente žiarobetónových 
zmesí sme vplyvom rusko-ukrajin-
ského vojenského konfl iktu zazna-

menali vážny výpadok 
objemu zákaziek. Ten-
to sa však obchod-
nému riaditeľovi darí 
nahradiť akvizíciou no-
vých zákazníkov a zme-
nou dodávaného sor  -
mentu. Žiarobetónové 
zmesi, pre ŽIAROMAT 
stále vo významnom 
množstve, dodávame 
do Železiarní Podbre-
zová a.s., ako aj do 

spoločnos   ŽĎAS, a.s.

Hovoríte o nových zákazníkoch. Z 

ktorých krajín sú?
- Napriek nega  vnemu vývoju je 

pozi  vne, že v tomto roku sa vede-
niu podarilo osloviť nových zákaz-
níkov v Nemecku a Maďarsku. Tí 
akceptovali naše ponuky a vďaka 
nim vieme vykryť výpadok záka-
ziek od ukrajinských obchodných 
partnerov. Skúšky dopadli dobre a 

FK ŽP čítajte na strane 8

Zlatý bod z Trnavy, 
remíza s DAC sa máli

V Trnave sa Podbrezová dlho 
hľadala. Spartak bol ak  vnejší 
a už v prvom polčase mal mno-
ho šancí.
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Prihovára sa vám Ing. Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s.

Programom predstavenstva prevyšujeme iné spoločnosti

Hráči golfu oceňujú nielen dizajn ihriska, ale obdivujú aj okolitú prírodu.  Ilustračné foto: tale.sk

Organizačné normy

Smernica S-003/2018
revízia 5, zmena I

Používanie bezpečnostného a zdravot-
ného označenia v ŽP a.s. 

Smernica S-441/2019
revízia 5, zmena I Činnosť prevádzkarne oceliareň

Pokyn PO-022/2022
revízia 0, zmena 0

Požiadavky na osobné ochranné pra-
covné prostriedky (OOPP) poskytované 
v podmienkach ŽP a.s. 

Pokyn PO-185/2022
revízia 3, zmena 0

Zber odpadového papiera v Železiar-
ňach Podbrezová a.s.

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

Oznámenie č. 05/2022 Oznámenie o zmene údajov

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 júli boli zverejnené:

Vážení spolupracovníci,
v minulých číslach Podbrezo-

vanu som upriamil vašu pozor-
nosť na Program Predstavenstva 
ŽP a.s. v oblas   starostlivos   o 
zamestnancov. Jeho obsah tvo-
rí nadštandard starostlivos   o 
zamestnancov a ja vám v pravi-
delnom seriáli postupne pred-
stavujem jeho dôle-
žité čas  . Robím to z 
dôvodu, aby si každý 
pracovník mohol 
uvedomiť, že popri 
napĺňaní úloh, kto-
ré nám vyplývajú z 
Kolek  vnej zmluvy 
a s ktorými sa môže 
stretnúť v ktorejkoľ-
vek spoločnos  , vy-
tvára Predstavenstvo 
ŽP a.s. priestor, aby 
sa staralo o svojich 
zamestnancov čo najlepšie. Dô-
kazom toho je aj aktuálne me-
dziročné porovnanie výšky miezd 
za prvých sedem mesiacov, ktoré 
predstavuje priemerné navýšenie 
o 16 percent, čo je výrazne viac, 
ako bolo dohodnuté v Kolek  vnej 
zmluve podpísanej pre rok 2022. 
V nasledujúcich riadkoch sa do-
zviete viac o možnos   poskytova-
nia zliav na poistnom pri rôznych 
typoch poistení.

Článok 5
Zľavy na poistnom

01. S cieľom rozšíriť sociálno-
zamestnanecké výhody dohodlo 
Predstavenstvo ŽP a.s. v Allianz – 
Slovenskej poisťovni, a.s. Program 
zamestnaneckých výhod pre za-
mestnancov Železiarní Podbrezová 
a.s. a vybraných spoločnos   skupi-
ny ŽP GROUP. 

02. Na základe tohto programu 
poskytuje Allianz – Slovenská po-
isťovňa, a.s., zľavy pre zamestnan-

cov pri:
• cestovnom poistení,
• poistení privátneho majetku,
• poistení motorových vozidiel,
• poistení zodpovednos   za ško-

du spôsobenú pri výkone povola-
nia.

Bližšie podmienky poskytovania 
týchto zliav upravuje Pokyn PO-

218 Zamestnanecké 
výhody pre zamest-
nancov ŽP a.s. a vy-
braných spoločnos   
skupiny ŽP GROUP v 
Allianz – Slovenskej 
poisťovni, a.s.

Cestovné poistenie
Zľavy na cestovné 

poistenie sa vzťahujú 
na krátkodobé poiste-
nie na viac ako 7 dní 
a celoročné poistenie. 

V rámci cestovného poistenia je 
možné uzatvoriť so zľavou aj ces-
tovné poistenie pre hráčov golfu – 
„GOLF“. Poznámka: V cestovnom 
poistení vzniká nárok na zľavu, ak 
je poisteným aj manžel/manželka 
zamestnanca alebo de   zamest-
nanca do dovŕšenia 25. roku v čase 
začiatku postenia.

Poistenie privátneho 
majetku – Môj domov

Zľavy sa vzťahujú na poistenie 
budovy – rodinný dom, byt v by-
tovom/rodinnom dome, rekrea-
čný dom/chata, nebytový priestor 
a pod. a domácnos   – hnuteľné 
veci, ktoré slúžia k uspokojovaniu 
potrieb členov domácnos  , sú v 
ich vlastníctve alebo ich používajú. 
Poznámka: Pri poistení privátneho 
majetku vzniká nárok na zľavu, ak 
je poisteným aj manžel/manželka 
zamestnanca alebo de   zamest-
nanca do dovŕšenia 25. roku v čase 
začiatku postenia.

Poistenie motorových 
vozidiel – Moje auto

Poistenie vozidiel Moje auto je 
komplexné poistenie motorových 
vozidiel s rozsahom poistnej och-
rany, ktorá môže zahŕňať povinné 
zmluvné poistenie (PZP) vrátane 
úrazového poistenia, havarijné po-
istenie (KASKO)  ež vrátane úrazo-
vého poistenia, ako aj asistenčné 
služby a právnu pomoc. Poistenie 
sa vzťahuje na prípad poškodenia 
alebo zničenia vozidla v dôsledku 
havárie v plnom rozsahu, živelnej 
udalos  , odcudzenia vozidla alebo 
jeho čas  , vandalizmu, škody spô-
sobené zrážkou so zvieraťom. Spo-
luúčasť je dojednaná vo výške päť 

percent, minimálne 100 eur, územ-
ná platnosť Európa. Poznámka: Pri 
poistení motorových vozidiel vzniká 
nárok na zľavu, ak je poisteným aj 
manžel/manželka zamestnanca ale-
bo de   zamestnanca do dovŕšenia 
25. roku v čase začiatku postenia.

Poistenie zodpovednos   za škodu 
spôsobenú pri výkone povolania 
Zamestnávateľ má právo vymá-

hať si od zamestnanca škody, ktoré 
mu zamestnanec spôsobil zavine-
ným porušením pracovných povin-
nos  , a to až do výšky štvornásobku 
jeho priemerného mesačného zá-
robku. Poistenie kryje škody spôso-
bené zamestnávateľovi pri výkone 

povolania. Allianz – Slovenská po-
isťovňa, a.s. poskytuje zamestnan-
com ŽP a.s. a vybraných spoločnos   
skupiny ŽP GROUP pri uzatvorení 
novej poistnej zmluvy pre poistenie 
zodpovednos   za škodu spôsobenú 
pri výkone povolania zľavy v nasle-
dovnom rozsahu:

a) pre povolanie zaradené do Ka-
tegória I. – 20 percent obchodná 
zľava,

b) pre povolanie zaradené do Ka-
tegória II. – 35 percent obchodná 
zľava,

c) pre povolanie zaradené do Vo-
diči I. – 45 percent obchodná zľava,

d) pre povolanie zaradené do Vo-
diči II. – 50 percent obchodná zľava.

Ihrisko Gray Bear má 20 rokov
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Golfový rezort na Táľoch oslávil 
dvadsať rokov svojej existencie. 
Gray Bear, prvé 18-jamkové maj-
strovské golfové ihrisko na Slo-
vensku, otvorili v auguste 2002. 
Počas tohto obdobia sa na ňom 
vystriedali stovky hráčov, zorgani-
zovaných bolo množstvo turnajov 
a ku golfu si našlo cestu mnoho 
nováčikov. Dnes patrí medzi naj-
významnejšie ihriská v Európe. 
Návštevníci neoceňujú len jeho 
dizajn, ale aj jedinečnú polohu 
pod hrebeňom Nízkych Ta  er. 

Významné jubileum oslávili na 
Táľoch, ako inak, golfom. Počas 
troch dní si na turnajoch zmerali 
sily amatérski golfi s  , ale aj priate-
lia, partneri či podporovatelia re-
zortu. Na Tále prišli i mnohí vzácni 
hos  a zo športového, kultúrneho 
či poli  ckého spektra. Nechýbal 
Bob Walton, americký dizajnér, 
ktorý spolu so Skipom Malekom 
navrhol dnešnú podobu ihriska. 
V rezorte sa stretli priatelia tohto 
športu a aj  , ktorí boli pri otvo-
rení pred dvoma desaťročiami. 
Vyzdvihli atmosféru, okolité pro-
stredie, ale  ež starostlivosť o celý 
areál. Zároveň zbilancovali dve de-

kády existencie jedného z najkraj-
ších golfových rezortov u nás. Bez 
váhania sa zhodli, že Tále zanechali 
významnú stopu na golfovej mape 
nielen na Slovensku, ale aj za jeho 
hranicami.

Podrobnú reportáž z turnajov 
pri príležitos   významného jubilea 
prinesieme v budúcom vydaní no-
vín Podbrezovan.
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Dostatočný počet zákaziek v Kalinove znamenal aj prija  e nových pracovníkov do výroby. Foto: T. Kubej

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

           Naši zamestnanci 
musia pružne reagovať 
na aktuálnu situáciu, 

neustále sledovať 
jej vývoj a vplyv 
na dopravný trh.

dostávame čoraz väčšie objednáv-
ky. Dúfame, že tento trend bude 
pokračovať.

Spomínate výpadok objemu záka-
ziek. Môžete byť konkrétnejší? 

- Najväčším problémom spo-
ločnos   sú pohľadávky voči dvom 
ukrajinským obchodným par-
tnerom. Hoci sme za prvý polrok 
vygenerovali vyšší zisk ako sme 
plánovali, Ukrajina nám doposiaľ 
nevypla  la všetky otvorené pohľa-
dávky. A  e sú veľmi vysoké. Situ-
áciu sa snažíme, v rámci možnos  , 
ak  vne riešiť. Ak do konca roka 
nedôjde k štandardnému vyrieše-
niu alebo aspoň čiastočnej úhrade 
otvorených pohľadávok, budeme 
nútení robiť také účtovné úkony, 
ktoré tento zisk úplne vymažú. 
Stručne povedané, potrebovali by 
sme mať zarobené dvakrát viac ako 
v súčasnos   máme, aby sme mali, v 
prípade tvorby opravných položiek, 
v závere roka čierne čísla.

No ešte nie je koniec roka a situ-
ácia sa môže zmeniť. Primárnym 
cieľom spoločnos   je eliminovať 
túto črtajúcu sa stratu. U jedného 
z ukrajinských dlžníkov práve pre-
bieha ekonomicko-účtovný audit. 
Nové informácie súvisiace s mož-
ným riešením by mali byť známe v 
septembri. Napriek všetkým prob-
lémom beží výroba v Kalinove na 
plné obrátky. Vedenie spoločnos   

zabezpečilo dostatok vstupov, čiže 
produkcia ide podľa plánu. Nebyť 
vojnového konfl iktu, rok 2022 by 
bol z hľadiska hospodárskych vý-
sledkov výborný. 

Veľa sa  ež hovorí o mimoriadne 
vysokých cenách energií... 

- Okrem pohľadávok voči Ukraji-

Riaditeľ ŽIAROMATU: Najväčším 
problémom sú pohľadávky a ceny energií

ne predstavujú problém spomína-
né neustále rastúce ceny energií. 
Tie sú šialené, pričom ich neustá-
ly nárast nezasiahne len priemy-
sel, ale i domácnos  . Nás najviac 
ovplyvňuje cena plynu. Tá tvorí na 
celkovej spotrebe energe  ckého 
mixu plyn-elektrina viac ako 90 
percent. 

Dá sa vôbec predpovedať zlepše-
nie aktuálnej situácie?

- Hoci ceny vstupov rastú, trh 
za  aľ akceptuje aj zvyšovanie cien 
našej produkcie. Ceny vstupných 
surovín však rástli dlhodobo už aj 
pred vojnou. Zdražovanie sa ale 
môže postupom času stať neúnos-
ným. Napriek tomu by mohlo svi-

dokončenie zo strany 1 tať na lepšie časy. V prípade nie-
ktorých vstupných surovín máme 
signály, ktoré hovoria o postupnej 
stagnácii až zastavení cenových ná-
rastov.

Zvyšovanie cien pritom neobiš-
lo ani sekundárne položky, ktoré 
sú nevyhnutné k predaju našich 
výrobkov. Ide napríklad o obalový 
materiál či palety. Paliet potrebu-
jeme mesačne asi  síc. Dnes je ich 
cena trikrát vyššia ako bola pred 
rokom. K tomu musíme prirátať 
pásky, fólie či vrecia a iné. Každá 
jedna komodita je drahá. A nárast 
cien energií bude generovať ďal-
šie zdražovanie. Kým bude vojna, 
cena energií klesať nebude. Koniec 
konfl iktu je pritom v nedohľadne. 
ŽIAROMAT a.s. zákazníkov v Rusku 
nemal a ani nedovážal od  aľ žiad-
ne suroviny. 

Vidíte teda svetlo na konci tunela?
- Napriek všetkým okolnos  am 

sú za  aľ výsledky hospodárenia v 
tomto roku na dobrej úrovni. Otáz-
niky vyvoláva covid, ale i nejasná 
budúcnosť v cenách energií, plynu 
či prípadné vyplatenie pohľadá-
vok. Ak príde dlh z Ukrajiny, u  ši sa 
vojnový konfl ikt a šialený rast cien, 
vtedy budeme môcť povedať, že sa 
situácia dostáva späť do normálu. 
Ťažko však predpovedať, čo nám 
prinesú najbližšie mesiace. Veríme, 
že sa situácia upokojí, pretože kaž-
dý má hranice a nebude neustále 
tolerovať zvyšovanie cien.

Spoločnosť ZANINONI SLOVAKIA, 
s.r.o. je dcérskou spoločnosťou 
Železiarní Podbrezová a.s. Po-
skytuje komplexné zasielateľské 
služby v oblas   za-
bezpečenia prepra-
vy tovaru z miesta 
odoslania do miesta 
určenia v dohodnu-
tom čase. Činnosť 
spoločnos   je zame-
raná na realizáciu 
kamiónových zá-
sielok do krajín Eu-
rópskej únie i mimo 
nej, zabezpečenie 
prepravy tovaru 
po železnici, prepravu tovaru v 
kontajneroch a spoluprácu pri 
realizácii zámorských prepráv. Aj 
spoločnosť ZANINONI SLOVAKIA, 
s.r.o. pociťuje náročnú situáciu na 
trhu. Jej riaditeľka Anna Kováčo-
vá však hodno   prvý polrok 2022 
pozi  vne. 

Aký bol prvý polrok 2022 vo vašej 
spoločnos  ?

- Napriek zložitej situácii na 
trhu sú dosiahnuté hospodárske 
výsledky v prvom polroku 2022 
veľmi dobré. Obstarali sme 4 407 
prepráv po ceste a železnici za viac 
ako 7,6 miliónov eur. V porovnaní 
s rovnakým obdobím minulého 
roku je to o 65 prepráv viac a tržby 
sú vyššie o 1,1 milióna eur. Vo vyš-
ších tržbách je však premietnuté 
zvyšovanie cien za jednotlivé pre-
pravy v priebehu tohto polroka a 
samotné tržby sú vždy závislé od 
toho, či obstarávame viac kratších 
alebo dlhších prepráv.

Uvedený celkový počet prepráv 
predstavuje 3 797 exportov do 

Anna Kováčová: Vyhliadky na ďalšie mesiace sú optimistické
23 krajín a 610 importov z devia-
 ch krajín Európy na Slovensko. V 

mene našej spoločnos   bolo po 
železnici prepravených viac ako 
33-  síc ton tovaru v 633 vagónoch 
najmä do Nemecka,  ež do Belgic-
ka a Poľska. Zabezpečili sme aj 42 

nadrozmerných pre-
práv, najviac do Talian-
ska, Poľska a Belgicka.

Všetkým našim za-
mestnancom, ktorí sa 
podieľali na dosiahnu-
tom kladnom hospo-
dárskom výsledku v 
prvom polroku 2022, 
patrí poďakovanie za 
vynaložené úsilie, za 
profesionálny prístup 
a uvedomovanie si ich 

individuálnej zodpovednos   pri 
poskytovaní služieb našim zákaz-
níkom.

Aké boli najväčšie prekážky a vý-
zvy, s ktorými ste sa museli popa-
sovať?

- Len čo sme sa začali spamä-
távať z pandémie koronavírusu, 
vypukol vojnový konfl ikt na Ukra-
jine, ktorý vplýva na fungovanie 
všetkých oblas   a neobchádza ani 
oblasť zabezpečovania prepráv. 
Naši zamestnanci musia pružne 
reagovať na aktuálnu situáciu, ne-
ustále sledovať jej vývoj a vplyv na 
dopravný trh.

Výborný objem zákaziek v Že-
leziarňach Podbrezová v tejto 
zložitej situácii je pre nás veľkou 
výzvou pre zabezpečenie prepravy 
výrobkov podľa požiadaviek ob-
chodníkov a ich zákazníkov. Zabez-
pečovanie prepráv komplikuje ne-
ustále zvyšovanie cien pohonných 
hmôt a nárast ostatných nákladov 
pre dopravcov, čoho dôsledkom sú 
rastúce ceny za jednotlivé prepra-

vy. Zmeny cien, najmä do vzdia-
lenejších des  nácií, sú obrovské. 
Nejde o desiatky, ale stovky eur na 
jednu prepravu do rôznych krajín 
Európy. Ďalším nepriaznivým fak-
torom je, že nie každý dopravca 
vie zvládnuť permanentné ceno-
vé nárasty a zvažuje ukončenie 
svojej činnos  . Patria medzi nich 
aj dopravcovia, ktorých dopravné 
kapacity sme využívali dlhé roky a 
nahradiť ich novými je veľmi ná-
ročné. 
Ťažšie je to ešte viac, ak ide o 

dopravcov z nášho okresu alebo 
susediacich okresov, pretože po-
tom prichádza požiadavka na za-
platenie prejazdu do Podbrezovej. 
V náš neprospech hrá  ež skutoč-
nosť vysokej ponuky prepráv na 
západnom Slovensku, takže do-
pravca má možnosť vybrať si pre 
neho ekonomicky efek  vnejšiu 
ponuku.

Aké sú vyhliadky a prognózy do 
ďalších mesiacov roka 2022?

- Napriek ťažkej situácii na do-

pravnom trhu a vďaka ak  vnej 
komunikácii s obchodníkmi v Že-
leziarňach Podbrezová a jej dcér-
skymi spoločnosťami, sa snažíme 
obstarať prepravy za ceny akcep-
tovateľné všetkými zúčastnenými 
stranami. To znamená medzi ob-
chodníkom, zákazníkom, nami a 
 ež dopravcom, ktorý vykonáva 

konkrétnu prepravu. Zo strany na-
šich zamestnancov je nevyhnutná 
okamžitá reakcia na každé poten-
ciálne vozidlo. Voľný kamión dnes 
za určitú cenu neznamená voľný 
kamión za tú istú cenu od iného 
dopravcu alebo v iný deň. Tak  ež 
dnes nevieme dať garanciu ceny 
na dlhšie časové obdobie. V súčas-

nos   pripravujeme ďalšiu verziu 
cenníkov a určite si my aj obchod-
níci želáme, aby sa cenníky v roku 
2022 už neotvárali, aby sa ceny 
stabilizovali a nedošlo k ich ďalšie-
mu nárastu. 

I keď letné mesiace a násled-
ne december sú zvyčajne slabším 
obdobím, som presvedčená, že 
rok 2022 bude pre nás úspešný a 
podarí sa nám splniť naplánované 
ekonomické ukazovatele. Vyhliad-
ky na ďalšie mesiace sú teda op  -
mis  cké.

Každý z nás si praje, aby sa čím 
skôr skončila vojna na Ukrajine a 
situácia sa na všetkých poliach 
upokojila. Prajeme si  ež, aby nás 
obišla avizovaná ďalšia vlna pan-
démie a celý náš pracovný kolek-
 v bol zdravý a mohol vykonávať 

svoje pracovné povinnos   pre spl-
nenie plánovaných úloh v tomto 
roku.

Ilustračné foto: zaninonislovakia.sk



STRANA    |  ČÍSLO  16/2022 WWW.PODBREZOVAN.SK4

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Palivo dopĺňajte radšej predvídavo skôr a nejazdite s poloprázdnou nádržou.
Ilustračné foto: pexels.com

Vozidlo by malo byť v spôsobilom technickom stave, aby bolo spoľahlivé a náročnú trasu 
zvládlo bez poruchy.  Ilustračné foto: shu  erstock.com

Rady pred cestou na dovolenku

Dovolenková sezóna je v plnom 
prúde a mnohí z vás sa rozhodujú, 
či ísť do svojej vybranej des  nácie 
vlastným autom. Cesta do zahra-
ničia však väčšinou býva dlhá a 
únavná, keďže trvá niekoľko ho-
dín. Okrem toho sa môže predĺžiť 
čakaním na hraniciach. Na čo sa 
pripraviť pred tým, ako vyrazíte? 
Čo nepodceniť a na čo si dať po-
zor? Opýtali sme sa Petra Krajana, 
vedúceho prevádzkarne doprava.

Ako by mala vyzerať príprava vo-
diča pred dlhšou cestou do zahra-
ničia?

- Ak sa rozhodnete ísť na dovo-
lenku autom, teda absolvovať dlh-
šiu cestu do zahraničia, v prvom 
rade je potrebné, aby si vodič, 
alebo viacerí vodiči, na samot-
nú jazdu trúfl i svojimi vodičskými 
schopnosťami. Jazdu je potrebné 
dôkladne naplánovať, čo sa týka 
dennej doby, trasy, času jazdy, pre-
stávok na jedlo a odpočinok, uby-
tovanie, tankovanie a podobne. V 

druhom rade je to príprava samot-
ného motorového vozidla. Malo 
by byť v spôsobilom technickom 
stave, aby bolo spoľahlivé a nároč-
nú trasu zvládlo bez poruchy. Je 
dobré si dať pred takouto cestou 
vozidlo prehliadnuť v autoservise, 
kde vám skontrolujú dôležité bez-
pečnostné funkcie. V prípade, že 
sa počas cesty vyskytne problém, 
pomôže vám najbližší servis vyhľa-
dať aj navigácia, prípadne kontak-
tujte asistenčnú službu.

Čo by si mal vodič pred cestou na 
dovolenku skontrolovať a na čo 
by nemal zabudnúť?

- Okrem už spomínanej kontro-
ly vozidla je to platnosť dokladov 
všetkých pasažierov aj samotné-
ho vozidla. Zis  ť si sídlo, adresu a 
telefón zastupiteľstva SR v danej 
krajine. Mať vždy po ruke číslo na 
asistenčnú službu – vo väčšine prí-
padov je uvedená v poistnej zmlu-
ve PZP a tak  ež záznam o nehode 
a škodovej udalos  . Odporúčam 
mať uzavreté aj cestovné poiste-
nie. Pre prípad čakania v dlhých 
niekoľkohodinových kolónach do-

pĺňajte palivo radšej predvídavo 
skôr, nejazdite s poloprázdnou 
nádržou, aby vám v prípade, že 
uviaznete v kolóne, nedošlo pri 
posúvaní palivo. Zároveň môžete 
pri bežiacom motore v kolónach 
klima  zovať kabínu vozidla.

Pri posúvaní v kolóne nezabú-
dajte na vytváranie záchranárskej 
uličky a v nočných hodinách správ-
nu obsluhu brzdových sve  el – po-
užívajte pri zastavení ručnú brzdu 
– nestojte na brzdovom pedáli, 
aby ste brzdovými svetlami „ne-
vypaľovali“ oči vodičovi v aute za 
vami. Odporúčam mať pre každé-
ho člena posádky  ašu s dostat-
kom čistej vody alebo podobné-
ho nápoja a prípadne aj deku pri 
chladnejšom počasí v noci.

Určite je výhodou, ak sú v aute 
viacerí šoféri a priebežne sa po-
čas cesty za volantom striedajú. 
Ale čo v prípade, ak je v aute len 
jeden šofér? Odporúčate aj pre-
stávky počas viachodinovej ces-
ty?

- Samozrejme, odporúčam. Je 
potrebné držať sa približne toho, 
čo pla   pre vodičov z povolania. 
Doba jazdy by nemala presiahnuť 
štyri a pol hodiny, potom je nutné 
si urobiť prestávku 45 minút a po-
kračovať dobou jazdy ďalších štyri 
a pol hodiny. Po tomto výkone by 
mala nasledovať doba denného 
odpočinku minimálne deväť ho-
dín. Ak je vo vozidle viac vodičov, 
môžu sa počas cesty striedať a ich 
denný výkon jazdy za 24 hodín 
bude tým pádom väčší. Podrob-
ne máme  eto pravidlá jazdy a 
denného odpočinku predpísané 
aj v Smernici 463 Zabezpečenie 
prevádzky referentsky riadených 
vozidiel. Mikrospánok alebo úna-

vu nepodceňujte, pretože je veľmi 
často príčinou ťažkých dopravných 
nehôd z únavy a nepozornos  . 

Dodržiavanie predpisov je samoz-
rejmosťou aj v zahraničí, kde po-
kuta môže byť oveľa vyššia ako u 
nás. Na čo by si mal vodič v zahra-
ničí dať pozor?

- Nezabudnúť si naštudovať 
špecifi ká danej krajiny, napríklad 
poplatky za používanie diaľnic 
a rýchlostných ciest, dovolené 
rýchlostné limity v danej krajine a 
naozaj ich aj dodržiavať, pravidlá 
obchádzania cyklistov, parkovacie 
zóny a pravidlá platenia v mes-
tách, povinná výbava vozidla a po-
dobne.

Kedy je ideálny čas na vyrazenie? 

Je lepšie začať cestu ráno alebo 
skôr večer?

- Je to individuálne, niekto rád 
jazdí večer a v noci, kedy sú cesty 
prázdnejšie, niekto šoféruje rad-
šej cez deň. Záleží, kto ako vidí v 
noci, aký chce mať zážitok z jazdy, 
či sa chce niekde aj zastaviť alebo 
sa chce len rýchlo prepraviť do cie-
ľa. Takže je to individuálne a oveľa 
dôležitejšie je dobre si naplánovať 
cestu a dôkladne sa pripraviť. Pri 
jazde dodržiavať ustanovenia do-
pravných predpisov a jazdiť radšej 
o trochu pomalšie a predvídavo. Aj 
ostatní pasažieri budú mať z cesty 
zážitok, ak z vášho charakteru jaz-
dy vycí  a, že máte auto a situáciu 
pod kontrolou, veziete sa príjem-
ne a vychutnávate a spoznávate 
inú krajinu.
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Hrad Ľupča je aj počas augusta otvorený za každého počasia

Prvý mesiac tohtoročnej letnej 
sezóny na hrade Ľupča bol pozna-
čený tým, že tuzemskí návštevníci 
preferovali zahraničné des  nácie 
pred spoznávaním krás Sloven-
ska. Napriek tomu hrad v mesiaci 
júl 2022 navš  vilo celkovo 5 525 
návštevníkov, čo zodpovedá vý-
voju trendu návštevnos   z pred-
pandemického obdobia.

Dobrý rast návštevnos   je mož-
ný vďaka systema  ckej obnove 
hradu a viacerým ak  vitám akci-
ovej spoločnos   Železiarne Pod-
brezová. Medzi najpropagovanej-
šie zaraďujeme záchranu Oltára 
očisťovania Panny Márie z roku 
1692. Ide o jeden z mála pred-

Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

metov, ktoré sa zachovali z pô-
vodného vybavenia hradu Ľupča. 
Spoluprácu so Stredoslovenským 
múzeom sme tento rok rozšírili aj 
o výpožičku obrazov Márie Mag-
dalény a Umučenie sv. Šebas  a-
na. Oba obrazy sa spomínajú vo 
vizitácii hradnej kaplnky z roku 
1822. Obrazy boli dlho zapadnuté 
nánosmi prachu na povale Mate-
jovho domu v Banskej Bystrici, kde 
boli objavené správcami depozitu 
až v roku 2006. Momentálne sú 
spolu s oltárom inštalované vo 
svojom auten  ckom prostredí ka-
plnky na Ľupčianskom hrade, kde 
ich môžu obdivovať stovky náv-
števníkov denne. 

Historický materiál svedčiaci o 
dobách minulých je bohatstvom 
národa, ktoré je potrebné zacho-

vávať pre ďalšie generácie. Sna-
hou majiteľa hradu je archeologic-
ký materiál i naďalej reštaurovať a 
následne ho prezentovať návštev-
níkom v ich pôvodnom hradnom 
prostredí. 

V auguste preto pripravujeme 
novú inštaláciu militárií v poly-
gonálnej bašte, pretože okrem 
úžitkových predmetov či mincí 
je v depozite hradu uložených aj 
niekoľko hrotov šípov, zlomkov 
vystrelených guliek, pozostatkov 
chladných a palných zbraní, ktoré 
sú dôkazom toho, že hrad v minu-
los   odolával náporu nepriateľa.

Veríme, že si v mesiaci august 
nájdete cestu na hrad Ľupča, kde 
sa môžete za jeho múrmi schladiť, 
ukryť pred kvapkami dažďa alebo 
pred páľavou slnka.

Na hrad Ľupča prišlo v júli viac ako 5 500 návštevníkov. Foto: I. Kiaba

Počas dovolenky vo Vysokých Tatrách si užijete nádherné výhľady. Foto: R. Sirota

Pošlite nám fotografi e 
z vašej dovolenky

V Podbrezovane č. 13 sme vás 
vyzvali, aby ste nám posielali fo-
tografi e z vašej tohtoročnej dovo-
lenky. Do redakcie nám prišli prvé 
zábery. Niektorí už máte dovolen-
ku za sebou, iných ešte oddych 
čaká. Či už plánujete tráviť čas pri 

mori, na horách, alebo vo svojej 
záhrade, budeme radi, ak nám na 
adresu noviny@zelpo.sk pošlete 
zachytené chvíle vášho letného 
relaxu. Najkrajšie zábery budeme 
postupne uverejňovať v Podbre-
zovane.

NASLEDUJTE SRDCE
A PRIDAJTE SA K NÁM

vszp.sk

VsZP-JesennaKampan-158_2x106mm-Podbrezovan.indd   1 09/08/2022   16:54
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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
15. – 21. 8. 2022

Pondelok
Polievky: hŕstková, mrkvová s pó-
rom, pečivo. 
● Bravčová krkovička zbojnícka, 
opekané zemiaky, uhorka,
● Jelenie ragú s brusnicami, cesto-
vina,
● Kuracie rezančeky, dusená fazuľ-
ka s baby mrkvou,
● Ryžový nákyp s ovocím. 

Utorok
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, 
pečivo. 
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa, 
● Morčacie prsia na hrášku so šam-
piňónmi, ryža, šalát,
● Gazdovský šalát, pečivo,
● Zemiakové knedličky tvarohovo-
jahodové, maková posýpka,
● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: slovenská hubová, údeni-
nová, pečivo.
● Podtatranský plnený bravčový 
rezeň, zemiaková kaša, šalát,
● Hovädzie mäso námornícke, tar-
hoňa, uhorka, 
● Restovaná kačacia pečeň, hráš-
ková ryža, cvikla,
● Šalát zeleninový s brokolicou, 
pečivo,
● Bageta moravská.

Štvrtok
Polievky: oravská fazuľová, tekvi-
cová, pečivo. 
● Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
šalát,
● Držky na diabolský spôsob, 
knedľa, 
● Vyprážaný karfi ol, zemiaky, tatár-
ska omáčka,
● Maxi buchta s orechovo-višňo-
vou plnkou, vanilkový krém.

Piatok
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, paradajková, pečivo. 
● Hovädzia roštenka cigánska, slo-
venská ryža, šalát,
● Pečené kuracie stehno s kapus-
tou, zemiaky, 
● Údené mäso, hrachová kaša, 
uhorka, chlieb,
● Švajčiarske sójové zemiaky, šalát,
● Bageta Ape  to.

Sobota
Polievka: sedliacka, pečivo. 
● Hovädzie dusené, kôprová omáč-
ka, knedľa,
● Kuracie prsia na zelenine, ryža, 
cvikla.

Nedeľa
Polievka: gulášová, pečivo. 
● Hydinové ražniči, zemiaková 
kaša, uhorka,
● Bravčové stehno nitrianske, ces-
tovina.

Jedálny lístok
22. – 28. 8. 2022

Pondelok
Polievky: šošovicová kyslá, pórová 
s krúpami, pečivo. 
● Bravčový rezeň s brusnicami a 
hruškou, ryža,
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa, 
● Francúzske zemiaky, uhorka,
● Šúľance plnené nutelou, maková 
posýpka.

Utorok
Polievky: kapustová s klobásou, 
pohronská, pečivo. 
● Husárska roláda, zemiaky, šalát,
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót, 
● Treska na masle, bulgur so suše-
nými paradajkami, 
● Palacinky s džemom a čokolá-
dou,
● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: držková, krémová s ovse-
nými vločkami a zeleninou, pečivo. 
● Morčacie prsia na ázijský spô-
sob, ryža, šalát,
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa,
● Kelový karbonátok, zemiaky, ša-
lát,
● Horehronský syrový šalát, peči-
vo,
● Bageta s kuracím mäsom.

Štvrtok
Polievky: brokolicová dánska, 
frankfurtská, pečivo. 
● Vyprážaný kurací rezeň furman-
ský, zemiaková kaša, šalát, 
● Bravčový perkelt, cestovina,
● Šošovicový prívarok, volské oká, 
chlieb, 
● Koláč kysnutý slivkový, kakao. 

Piatok
Polievky: slepačia, rascová s vaj-
com, pečivo. 
● Hovädzie mäso na korení, ryža, 
šalát, 
● Plnená hlávková kapusta, kned-
ľa,
● Cestoviny s brokolicou a smota-
novou omáčkou,
● Kondičkový tanier,
● Bageta syrová.

Sobota
Polievka: karfi olová, pečivo. 
● Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, uhorka, 
● Hovädzia pečienka na víne, ces-
tovina.

Nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo. 
● Bravčové stehno bra  slavské, 
knedľa,
● Kuracie prsia prírodné, ryža, cvik-
la.

Časť 12: Súčasťou obnovy 
je aj budovanie expozícií 

a reprezentačných priestorov

Lovecký salónik je obľúbeným miestom prenájmu na oslavy rôznych životných jubileí. Foto: archív

Morový stĺp na svojom pôvodnom mieste v Slovenskej Ľupči. Jeho pozostatky môžu náv-
števníci obdivovať v hradnom lapidáriu.  Foto: archív

Pri morovej pohrome v júni 1679 
zomrelo v Slovenskej Ľupči okolo 
700 obyvateľov, čo bola takmer 
polovica mestečka. Strach, bezná-
dej a slabá lekárska veda spôsobo-
vali, že ľudia sa u  ekali o pomoc k 
Bohu. Pomník morových rán bol 
postavený koncom 18. storočia v 
Slovenskej Ľupči pred dnešným 
evanjelickým kostolom, ktorý v 
tom čase ešte nestál. V dôsledku 
poveternostných vplyvov, nečis-
tôt v ovzduší, ale aj nižšej kvality 
kameňa sa morový stĺp postupne 
rozpadával. O jeho záchrane sa 
začalo uvažovať už v 60. rokoch 
minulého storočia, no k samotnej 
realizácii došlo až v roku 1976. Čas-
  pôvodného stĺpu boli odborne 

rozobraté a uložené v priestoroch 
lapidária na dolnom nádvorí, kde 
sú chránené pred dažďom a náv-
števníci hradu ich môžu obdivovať 
počas komentovaných prehliadok. 

Archeologická expozícia
V rámci realizácie archeologic-

kých výskumov v objekte hradu 
Ľupča bolo objavených niekoľko 
archeologických artefaktov, na-
chádzajúcich sa 
prevažne v tor-
zálnom stave. 
Železiarne Pod-
brezová od roku 
2002 okrem ob-
novy investujú aj 
do zachovávania 
historického materiálu. Aj vďaka 
tomu bola v zrekonštruovaných 
barokových priestoroch hospo-
dárskych budov dolného nádvoria 
inštalovaná expozícia archeologic-
kých nálezov. Zbierkové predmety 
prezentované návštevníkom sú 
svedectvom dávneho pestrého ži-
vota početného osadenstva hradu. 

Prevládajúcim materiálom v ar-

cheologickej expozícii je stolová 
keramika, skladajúca sa prevažne 
z glazovaných nádob, fragmentov 
tanierov a veľkých hlbokých mís. 
Získaná keramika poukazuje na 
bohatú skladbu úžitkových nádob 
a kuchynskej keramiky používanej 
osadenstvom hradu. Dokladajú 
to prevažne exponáty hlinených 
pekáčov, džbánov a veľké množ-
stvo keramických trojnožiek. Me-
dzi najeste  ckejšie nálezy z druhu 
stolovej keramiky patria habánske 

taniere s bohatou 
modro maľovanou 
výzdobou s rast-
linným mo  vom. 
Rozbor vystavenej 
keramiky poukazuje 
na jej výskyt v blíz-
kej lokalite Ľubie-

tová, známej svojou hrnčiarskou 
výrobou. Počas archeologického 
výskumu sa našlo viacero vzác-
nych mincí s razbami panovníkov, 
ktorých väčšia časť je vystavená vo 
vitrínach. Prezentované sú tu  ež 
nálezy kachlíc z kachľových pecí 
používaných v minulos   na hrade, 
sklené nádobky, či ozdobné pred-
mety z kos  , medi a iných kovov.

Lovecký salónik
Lovecký salónik bol vybudovaný 

ako spomienka na slávnu loveckú 
minulosť hradu. Je súčasťou no-
vodobej prístavby hospodárskych 
objektov nadväzujúcich na seve-
rozápadný úsek hradieb dolného 
nádvoria. Interiér je osvetlený z 
dvoch strán dvojicou okien. Na 
oboch stranách sa nachádzajú 
vstupné dvere. Interiér dotvára 
masívny drevený trámový strop a 
drevené schodište do podkrovia. 
Miestnosť je zariadená dreveným 
vyrezávaným nábytkom so šest-
nás  mi drevenými stolicami na 
sedenie a tromi podokennými la-
vicami. Na stenách je výzdoba z 
parožia srnčej a jelenej zveri, do-
plnená ľupčianskou keramikou, pe-
rokresbami s loveckou tema  kou 
a dvoma loveckými puškami z 19. 
storočia. Miestnosť je vhodná na 
organizovanie neformálnych pose-
dení.
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Spomienky
„U  chlo srdce, u  chol hlas, mala si rada život a všet-
kých nás. Odišla si navždy, hoci si veľmi túžila žiť, osud 
  nedoprial tu s nami ďalej byť. Aj keď si odišla a niet 
ťa medzi nami, v našich srdciach ostávaš stále s nami.“
Dňa 7. augusta uplynulo šesť rokov odvtedy, ako nás 
navždy opus  la drahá mama, dcéra, sestra a priateľka

Peťka MAJEROVÁ z Podbrezovej – Š  avničky.
S láskou a úctou spomínajú syn Tomáško, otec, 

brat, priateľ a rodiny Majerová, Hrašková, 
Debnárová, Kamoďová a Némethová
...

Dňa 8. augusta sme si pripomenuli druhé smutné vý-
ročie, ako nás navždy opus  l náš milovaný manžel, 
otec a starý otec 

Mar  n PAČESA z Brezna.
Čas, ktorý od tej doby uplynul, nedokázal zmierniť 
bolesť v srdciach jeho najbližších. 
Maťko, ocko, starký, aj keď spolu nie sme, aj tak sa 

ľúbime.
S láskou v srdci a slzami v očiach 

spomínajú manželka a dcéry s rodinami

V tajničke sa ukrýva augustová pranos  ka.

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 22. 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.

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

Hrajte o cenu od Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 15, v kto-
rej sa ukrýval citát od talianskeho básnika, prozaika, 
literárneho kri  ka a prekladateľa Cesare Paveseho: 
„Nepamätáme si dni, pamätáme si chvíle.“ Z úspeš-
ných riešiteľov sme vyžrebovali Jozefa Kubančíka 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
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zákon, pravidlo 

(angl.)
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T2   
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anglicky

raj           
EČV Dunajskej 

Stredy

letecký benzín

druh plastu      

T5
poplatky štátu   

zápolenie s 
kordom

nepriateľ 
boľševika

Elena (dom.)   
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nasávalo   
ľahká loďka

egyptský kráľ 
bohov

v tejto chvíli
citoslovce 
varovania      
časť tela

rapina        
dáva semeno 

do zeme 

poopadával
bôžik lásky   

vznikol, zrodil 
sa

obruba    
Ladislav (dom.)

MPZ Litvy
epická báseň   

vrece

rozomieľal    
kraj na 

Slovensku

pádová otázka  
pracovali na 

krosnách

Pomôcky: 
ECKE, 

GRADE, 
AGILE

elektrónvolt    
stodola

titul vládcu 
Inkov       

domáce 
zvieratá

dezinfekčný 
prostriedok   
kočovník

chuť (hov.)
oranie    

telocvičný úkon

roh (nem.)    
farebné 

papagáje

Pomôcky: 
AMON, 

AJATIN, EDIL

pokos dookola
nočný vták     
501 v Ríme

Obchodná 
akadémia    

nepriepustná 
zemina

T4 Technické 
služby

EČV 
Partizánskeho T6 len tak tak

argón (chem.) rímsky úradník rýpal grécky ostrov

V auguste 
blahoželáme

Pracovné jubileá
20 rokov

Miroslav FARÁRIK
Marek MACKO

Marian MURÁNSKY
Peter RIAPOŠ
Peter ROSIAR

Iveta SLOPOVSKÁ
Ján ZVARA

25 rokov 
Miloš ANDREUTTI
Ing. Peter BELKO

Peter ČELLÁR
Jana ENGLEROVÁ

Tibor KATONA
Richard KRAKOVSKÝ

Bc. Karin OLERÍNYOVÁ
Zuzana POLÓNYOVÁ

Mgr. Ivana PÚPALOVÁ
Marian ROSÍK

30 rokov
Ondrej BABIC

Ing. Ľubomír KOVÁČ
Peter KÚDELKA
Milan MICHALÍK

Juraj SPIŠIAK

V júli odišli
do starobného dôchodku

Vladimír ŠUŠOR
Marta VESELOVSKÁ

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

prácu a do ďalších rokov života 
želáme veľa slnečných dní.

35 rokov
Ing. Iveta DANČOVÁ
Ľubomír GIERTLI

Miroslav HORVÁTH
Ivona JOUROVÁ

Ing. Ivan MAJERČÍK
Ing. Ivan SETVÁK

40 rokov
Ing. Marian KURČÍK

Životné jubileá
Branislav CELER

Ing. Milan FLOCH
Fran  šek OLOŠTIAK

Erika PAVÚKOVÁ
Jozef SCHÖN

Ingrid VAISOVÁ
Ján ZAJAC

Fran  šek BUBELÍNY
Peter KOCHAN

Oľga KOVALČÍKOVÁ
Ľubomír LOPEJSKÝ
Jana MATTOŠOVÁ

Ing. Jozef TOMAJKA
Milan VADRNA

Dagmar BALDOVSKÁ
Juraj ENGLER
Ľubomír VLČEK

Augustové 
pranostiky

● Ak na Vavrinca prší, bude mno-
ho myší.
● Na svätého Vavrinca švábka ide 
do hrnca.
● Ak je na Vavrinca slnce, budú 
medu plné hrnce.
● Ľan siaty na Helenu máva dlhé 
vlasy.
● Bartolomej svätý odpoludnia 
krá  .
● Ak bude pekný Bartolomej, na 
peknú jeseň máme nádej.
● Ako je teplo na Augus  na, taká 
chladná bude Katarína.
● Aký je august posledný deň, 
taká má byť celá jeseň.
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Marek Kuzma (v bielom) spálil v stretnu   s DAC viacero šancí. Foto: M. Štefánik

SÚHRN
3. kolo: FC Spartak Trnava – FK 
Železiarne Podbrezová 1:1 (1:0)
Góly: 7. Bamidele Yusuf – 84. 
Cobnan. ŽK: Šte  na, Bolaji – Ora-
vec, Godál. Rozhodovali: Očenáš 
– Štofi k, Vass. Diváci: 2680.
Spartak: Takáč – Koštrna (80. 
Bolaji), Šte  na, Kóša, Mikovič – 
Savvidis – Daniel (69. Štefánik), 
Procházka, Bukata (87. Paur), 
Bamidele Yusuf – Ristovski (69. 
Boateng).
Podbrezová: Ludha – Bartoš, Go-
dál, Oravec (46. Grešák) – Ková-
čik, Paraj (74. Bariš), Bakaľa (46. 
Breznanik), Ďatko – Issa Adekun-
le (46. Cobnan), Kuzma, Pavúk 
(80. Šikula).

4. kolo: FK Železiarne Podbrezo-
vá – FC DAC 1904 Dunajská Stre-
da 0:0
ŽK: Cobnan, Godál, Paraj – Njie, 
Muhamedbegovič. Rozhodovali: 
Kráľovič – Vorel, Vitko. Diváci: 
2827.
Podbrezová: Ludha – Bartoš, Go-
dál, Bakaľa – Ďatko (78. Bariš), 
Paraj, Grendel, Grešák (89. Šiku-
la) – Pavúk, Cobnan (62. Brezna-
nik) – Kuzma.
DAC: Petráš – Muhamedbegovič, 
Brune   , Kružliak – Ramadán (62. 
Szánthó), Njie (37. Andzouana), 
Nebyla (77. Dimun), Káčer, Pinto 
– Nicolaescu (62. Krstovič), Kal-
már (46. Balogh).

Keď sme v minulom čísle novín 
Podbrezovan písali o výbornom 
vstupe futbalistov FK Železiarne 
Podbrezová do novej sezóny For-
tuna ligy, boli odohrané dve kolá. 
Pred našimi futbalistami však stáli 
ďalšie mimoriadne náročné ligové 
prekážky. Spartak Trnava a DAC 
Dunajská Streda. Železiari obstáli 
na výbornú a hoci nevyhrali, dve 
remízy majú bezpochyby svoju 
cenu. 

V Trnave sa Podbrezová dlho 
hľadala. Spartak bol ak  vnejší a už 
v prvom polčase mal mnoho šan-
cí. Využil však len jednu. Železiari 
umne odolávali, hoci ich výkon ne-
bol ideálny. „Nie som hrdý na to, 
čo sme predviedli v prvom polča-
se. Len so šťas  m sme po polovici 
prehrávali iba o gól. Boli sme za-
kríknu  , nemali sme dobrý pohyb 
a ani ponukovú činnosť. Absolútne 
sme zabudli na princípy, ktoré nás 
zdobia,“ nešetril kri  kou na pozá-
pasovej tlačovke Roman Skuhravý, 
tréner nášho  mu. 

Našťas  e, Podbrezová sa nevzdá-
vala a v závere Cobnan zachránil 
bod, ktorý mal pre  m z Horehro-
nia cenu zlata. „Nedá sa hovoriť o 

zaslúženom bode, ale o bode, kto-
rý ak dobre uchopíme, veľmi nám 
pomôže. Vieme, že dokážeme hrať 
lepšie. Verím, že nás čakajú svetlé 
zajtrajšky,“ dodal tréner. 

Výborný zápas s DAC
Napraviť dojem z predvedenej 

hry chceli hráči hneď v nasledujú-
com kole. Pod Šiklov pricestovala 
Dunajská Streda. Tím vedený tré-
nerským stratégom Adriánom Gu-
ľom bojoval, podobne ako Slovan, 
Ružomberok či Trnava aj v poháro-
vej Európe. Spoliehať sa na únavu 
súpera ale nemalo zmysel, veď DAC 
má dostatočne široký a kvalitný ká-
der.

Z nášho  mu bolo cí  ť odhodla-
nie a chuť po víťazstve. Diváci videli 
v Zelpo aréne výborný futbal, ktoré-
mu chýbali iba góly. Podbrezovský 
útočník Marek Kuzma spálil niekoľ-
ko šancí, čo ho po zápase mrzelo. 
„Cí  li sme, že na Dunajskú Stredu 
máme. Cez prestávku sme si v ka-
bíne povedali, že ideme za gólom. 
Bohužiaľ, nevyšlo to, ale pokračuje-
me ďalej,“ povedal bezprostredne 
po stretnu  . Zároveň vyzdvihol, že 
najmä v druhom polčase predvá-
dzal nováčik lepší futbal ako v prvej 
polovici. „Boli sme iným  mom. Di-
váci, ktorí prišli na štadión, videli vý-

borný futbal, ktorému chýbalo iba 
korenie – góly. Myslím si, že nikto 
sa nenudil. Musím však povedať, že 
sme stra  li dva body,“ pokračoval. 

Túžili po góle
Kuzma bol napriek remíze spo-

kojný, veď Podbrezová v úvodných 
štyroch dueloch pro   ťažkým sú-
perom ani raz neprehrala a získala 
šesť bodov. „Prevláda absolútna 
spokojnosť. Každému dokazujeme, 
že futbal hrať vieme a dokážeme 

poraziť hocikoho, aj keď pro   DAC 
to nevyšlo. Veľmi sme chceli streliť 
rozhodujúci gól,“ doplnil. 

Z FK Železiarne Podbrezová sa 
stáva čierny kôň súťaže, čo už pred 
začiatkom sezóny avizovali viacerí 
odborníci. „Teší nás to. Myslím si, 
že túto nálepku sme v úvodných 
štyroch stretnu  ach aj potvrdili,“ 
dodal Kuzma. 

Spoľahlivý Ludha
Okrem zahodených šancí rezono-

vali po stretnu   s DAC výkony bran-
károv. Na nedostatok práce sa roz-
hodne sťažovať nemohol ani jeden 
z nich. Náš Richard Ludha vy  ahol 
počas duelu viacero výborných zá-
krokov a patril k najlepším hráčom 
zápasu. Pôsobil spoľahlivo a keď sa 
aj dostali útočiaci hráči súpera pred 
bránu, presvedčivými zásahmi ich 
„vygumoval.“

„Obaja brankári si dobre zachyta-
li a ani jeden z nás sa nenudil. Sama 
Petráša v bráne DAC musím  ež 
pochváliť za výkon. Bol to super zá-
pas pre diváka i hráčov. Určite mal 
dobré parametre. Pre nás branká-
rov je fajn, že sme neinkasovali, 
ale pre divákov je na škodu, že góly 
nepadli. No taký je futbal,“ povedal 
po stretnu   Ludha, ktorý aj bližšie 
zanalyzoval svoj výkon. „V prvom 
polčase som musel riešiť veľa situ-
ácií. Hráči Dunajskej Stredy hrozili 
aj spoza šestnástky, ale našťas  e, 
dobre to dopadlo. Máme bod a 
ideme ďalej.“ 

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Zlatý bod z Trnavy, remíza s DAC sa máli

Brankár Richard Ludha predviedol pro   Dunajskej Strede viacero výborných zákrokov. Foto: M. Štefánik

Ďalšie úspechy 
podbrezovských cyklistov

Samuel Fedor v reprezentačnom drese 
Slovenska na štarte časovky počas Eu-
rópskeho olympijského fes  valu mláde-
že v Banskej Bystrici.        Foto: archív SZC

Naši cyklis   nezaháľajú ani počas 
letných mesiacov. Začiatkom júla 
sa predstavili na majstrovstvách 
Slovenska v dráhovej cyklis  ke, 
potom štartoval Samuel Fedor na 
Európskom olympijskom fes  vale 
mládeže v Banskej Bystrici a v au-
guste súťažili podbrezovskí prete-
kári v dvoch kolách Slovenského 
pohára v cestnej cyklis  ke.

V dňoch 1. až 3. júla sa v Prešove 
uskutočnili majstrovstvá Slovenska 
v dráhovej cyklis  ke vo vytrvalost-
ných disciplínach. V s  hacích pre-
tekoch jednotlivcov skončil mladší 
žiak Jakub Pančík štvrtý. Medzi ka-
detmi sme mali trojnásobné zas-
túpenie a naši pretekári sa zoradili 
od tre  eho po piate miesto v pora-
dí Ondrej Hrico, Juraj Šalko a Matej 
Švarc. Junior Adam Haľak sa stal 
majstrom Slovenska. V s  hacích 
pretekoch družs  ev naši kade   v 
zložení Šalko, Švarc, Hrico a Med-

veď vybojovali striebornú medai-
lu. V disciplíne scratch kadet Juraj 
Šalko aj junior Adam Haľak získali 
bronz. Adam Haľak bol tre   aj v 
bodovacích pretekoch a omniu.

Od 24. do 30. júla sa v Ban-
skej Bystrici uskutočnil Európsky 
olympijský fes  val mládeže 2022, 
najväčšie tohtoročné športové 
poduja  e na Slovensku. V cestnej 
cyklis  ke Slovensko reprezentova-
la trojica mladých cyklistov, medzi 
ktorými bol aj člen nášho oddielu 
Samuel Fedor. Štartoval v časov-
ke jednotlivcov aj v pretekoch s 
hromadným štartom. V časovke 
obsadil 40. miesto a v pretekoch s 
hromadným štartom zaznamenal 
47. priečku.

Prvý augustový víkend súťažili 
naši pretekári v dvoch kolách Slo-
venského pohára v cestnej cyklis-
 ke v Tlmačoch. Najskôr v sobotu 

pretekali v kritériu, kde kadet Sa-
muel Fedor obsadil tre  e miesto a 
Tereza Medveďová zvíťazila medzi 
ženami. V nedeľu bol opäť z našich 

Peter Medveď
tréner Cyklis  ckého oddielu ŠK ŽP

kadetov najlepší Samuel Fedor na 
štvrtom mieste. Tereza Medveďo-
vá získala medzi ženami striebro.

Po „náročnej fuške“ v podobe 
štyroch kvalitných súperov čakajú 
našich hráčov duely s papierovo 
slabšími pro  vníkmi. Avšak ani je-
den ligový zápas nie je jednoduchý 
a zvlášť, keď ste v pozícii mierneho 
favorita. Podbrezová sa pokúsi po-
tvrdiť slušnú formu a pripísať si do 
tabuľky ďalšie body. Najbližšie sa 
naši hráči predstavia v Skalici (v pia-
tok, 12. augusta o 20.30) a presne 
o týždeň, rovnako v piatok a v tom 
istom čase, privítajú v Zelpo aréne 
rivala z Banskej Bystrice.

Z kvarteta poltucet
Štyri zápasy, kvarteto náročných súperov a nula prehier. Hoci je na 

bilancovanie ešte skoro, vstup nováčika z Podbrezovej do Fortuna ligy 
je sledovanou záležitosťou nielen na Horehroní, ale aj v kruhoch futba-
lových odborníkov. 

Ako teda zhodno  ť prvé duely? Podbrezová obstála viac ako solíd-
ne. Pro   nej stáli najlepšie celky vlaňajšej sezóny, účastníci európskych 
súťaží a mužstvá, ktoré sú ďaleko skúsenejšie ako to naše. Železiari sa 
ale nezľakli ani jedného z nich. Dobré namiešaný kokteil hráčov, odhod-
lanie, nováčikovský elán, ale aj podpora z tribún. To všetko boli atri-
búty, ktoré pomohli  mu získať poltucet bodov. Tie môžu byť dobrým 
odrazovým mos  kom do ďalšieho priebehu sezóny. Podbrezová v úvode 
prekvapila. Príjemne. Futbaloví odborníci pred začiatkom ligy šuškali, 
že práve zverenci trénera Romana Skuhravého budú čiernym koňom 
súťaže. Po úvodnej porcii stretnu   sa o tom hovorí čoraz hlasnejšie. 
Podstatné však je, aby sme nelietali v oblakoch. To si ale dobre uvedo-
muje vedenie klubu, tréneri i samotní hráči. Pred nami je to  ž mnoho 
zápasov. Robiť uzávery po štyroch by bolo predčasné. Avšak, pozi  vna 
stopa, ktorú mužstvo zanechalo v úvode, je dobrým znamením. Máme 
sa na čo tešiť. 

FK Železiarne Podbrezová môže byť príjemným prekvapením. V klube 
na tom denne pracujú. A my, fanúšikovia, im môžeme pomôcť z tribún. 
Dva domáce zápasy priniesli pekné návštevy. Verme, že v nastolenom 
trende budeme pokračovať a do Zelpo arény nás bude prichádzať čo 
najviac. Naši hráči si to zaslúžia. Za výkony, ktoré doteraz predviedli, 
určite.

Milan Gončár


