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Zablahoželať prišli aj 
hokejoví majstri sveta

Dvadsať rokov na Táľoch si pri-
pomenuli mnohé známe osob-
nosti. Medzi najvýznamnejších 
hostí patrilo kvarteto majstrov 
sveta v ľadovom hokeji z roku 
2002. Jozef Stümpel, Peter 
Bondra, Miroslav Šatan či Ri-
chard Lintner boli nielen skvelí 
hokejisti, ale lásku našli aj v 
golfe.
ŽP Group čítajte na strane 3

Musíme byť pripravení 
na rôzne scenáre

Podobne ako v ďalších spoloč-
nostiach, aj ŽP EKO QELET a.s. 
má za sebou náročný prvý pol-
rok 2022. Toto obdobie bilan-
cuje Roman Veverka, generálny 
riaditeľ spoločnosti.

čítajte na strane 2

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

pokračovanie na strane 3

Editoriál
Pred nami sú posledné práz-
dninové dni. Žiakom sa čas 
voľna kráti a pomaly sa musia 
pripraviť na návrat do škol-
ských lavíc. Na školu určite 
nemysleli deti v pobytovom 
tábore v Repišti. Boli sme sa 
pozrieť, ako si užívajú chvíle 
v kolektíve, boli sme zvedaví 
na ich dojmy a s animátor-
mi sme sa porozprávali o ich 
práci. August patril Táľom, 
ktoré oslávili veľké jubileum. 
Na golfových turnajoch sme 
stretli mnoho známych tvárí a 
prehodili s nimi niekoľko viet. 
Z vyjadrení bolo cítiť, že rezort 
im prirástol k srdcu a radi sa 
doň vracajú. Vedenie našej 
spoločnosti sa zasa pripravu-
je na záverečné mesiace roka, 
ktoré budú určite náročné. Že-
leziarne Podbrezová sa ale do-
kázali s prekážkami vždy sta-
točne popasovať. V súčasnosti 
neustále cítime nárast cien vo 
všetkých oblastiach. Za stravu 
si od septembra priplatíme 
aj my v kantínach. Našťastie, 
vďaka nášmu zamestnáva-
teľovi nebude zvýšenie také 
enormné. Počas leta turisti 
radi vyhľadávajú hrad Ľupča. 
Zúčastnili sme sa zaujímavej 
prehliadky, po ktorej sme sa s 
návštevníkmi porozprávali. Tí 
vyzdvihli prínos obnovy hra-
du pre turistický ruch, ocenili 
súčasnú podobu pamiatky a 
ako povedali, celý kraj môže 
byť hrdý na toto dielo. Zabud-
núť nemôžeme ani na našich 
futbalistov. Železiari nám na-
ďalej robia veľkú radosť, keď 
uplynulý týždeň zdolali rivala z 
Banskej Bystrice a v najvyššej 
súťaži sú stále bez prehry. V 
poradí sedemnáste tohtoroč-
né číslo dvojtýždenníka Pod-
brezovan je znovu obsahovo 
bohaté. Tešíme sa, že nám 
posielate fotografie z vašich 
dovoleniek a aj správne odpo-
vede na krížovku. Vašu priazeň 
si vážime. Veríme, že si záver 
leta naplno vychutnáte a do 
jesenných mesiacov vykročíte 
tou správnou nohou. 

Milan Gončár

Rok 2002 si mnohí spájajú najmä 
so senzačným zlatom slovenských 
hokejistov na majstrovstvách sve-
ta. Okrem toho sa v tomto roku 
začali v krajinách Európskej únie 
používať eurobankovky a euro-
mince, Veľká Fatra sa stala národ-
ným parkom, Prahu postihla ničivá 
povodeň, alebo, napríklad, zomrel 
herec Július Satinský. 

Rok 2002 bol bohatý na rôzne 
udalosti. Pre akciovú spoločnosť 
Železiarne Podbrezová bol dôležitý 
aj z iných dôvodov. V tomto roku 
odkúpili hrad Ľupča. Nebola to však 
jediná významná investícia najväč-
šieho hutníckeho závodu na Horeh-
roní. Vďaka podpore železiarní vy-
rástlo na Táľoch moderné centrum 
golfu. A práve pred dvadsiatimi 
rokmi, presne 8. augusta, bolo pod 
Nízkymi Tatrami slávnostne otvore-
né prvé osemnásťjamkové golfové 
ihrisko na Slovensku – Gray Bear. 

„Keď sme pred rokmi prišli s myš-
lienkou výstavby ihriska na Táľoch, 
bol som presvedčený, že tento krok 
bude mať úspech. Pred dvadsiatimi 
piatimi rokmi sme sa nevedeli po-
hybovať vo svete. Uvedomovali sme 
si, že ak chceme byť úspešní v bizni-
se v Európe i vo svete, musíme svoj 
životný štýl prispôsobiť štýlu našich 

obchodných partnerov. Už keď sme 
sa prvýkrát pohrávali s myšlienkou 
vybudovania areálu, poznali sme 
ľudí, ktorí golfu rozumeli. Vďaka 
nim sme mali šťastie, dostali sme 
sa k profesionálnym dizajnérom a 
postavili ihrisko, na ktoré sme dnes 
právom hrdí,“ povedal Vladimír So-
ták, predseda Predstavenstva a ge-
nerálny riaditeľ akciovej spoločnos-
ti Železiarne Podbrezová. Zároveň 
dodal, že ide o jedno z najlepších 
ihrísk v Európe a jedno z najkrajších 
vôbec, na čom sa zhodujú nielen 

návštevníci, ale i profesionáli, ktorí 
hrali na najrôznejších „grínoch“ po 
celom svete.

Oslava golfom
Významný míľnik si v rezorte pri-

pomenuli golfovými turnajmi. Po-
čas troch dní prišli na Tále stovky 
hráčov – od skúsených až po tých, 
ktorí golfu dlho neholdujú. Rezor-
tu symbolicky zablahoželali mnohé 
osobnosti spoločenského, kultúr-
neho či športového života. Medzi 
vzácnymi hosťami nechýbal Bob 

Walton – dizajnér, ktorý navrhol 
dnešnú podobu ihriska. „Je skvelé, 
keď niekto meria cestu z USA, aby 
prišiel na oslavu výročia tohto nád-
herného miesta,“ ocenil prítomnosť 
golfového odborníka V. Soták. 

Generálneho riaditeľa podbre-
zovských železiarní taktiež potešilo, 
že jubileum oslávili práve turnajmi 
s prítomnosťou toľkých vzácnych 
hostí. 

„Pred dvadsiatimi rokmi nebolo u 
nás veľa ľudí, ktorí vedeli hrať golf. 
Dnes je situácia iná a tento šport sa 
dostal do povedomia širokej verej-
nosti. Je to dobrá správa nielen pre 
nás, ale pre celý región,“ pokračoval 
V. Soták a následne vyzdvihol všet-
kých, ktorí majú zásluhu na tom, že 
Tále sa stali významným strediskom 
cestovného ruchu. „Som vďačný ľu-
ďom, ktorí sa o toto miesto starajú. 
Vďaka nim sú Tále na profesionál-
nej úrovni a vo výbornej kondícii. 
Od prítomných počúvam iba slová 
chvály. Som rád, že sa náš rezort 
zapísal medzi priekopníkov golfu na 
Slovensku. Teším sa z účasti všet-
kých a aj z návštevy bývalého pre-
zidenta Slovenskej republiky Ivana 
Gašparoviča, ktorý prišiel hráčov 
osobne povzbudiť na ihrisko. To ur-
čite prispelo k výbornej atmosfére,“ 
pokračoval.

Výnimočné ihrisko na Táľoch oslávilo dvadsať rokov

Gray Bear (Sivý medveď) je symbolom golfového rezortu na Táľoch.  Foto: M. Bobák

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

V rámci obchodu bolo prvých 
šesť mesiacov v našej spoločnos-
ti turbulentných, náročných, ale 
napriek všetkým okolnostiam 
úspešných. Dopyt po hutníckych 
výrobkoch neustával, hoci cena na 
vstupoch i výstupoch permanen-
tne rástla.

Vladimír Soták, ml., člen Pred-
stavenstva a obchodný riaditeľ ak-
ciovej spoločnosti Železiarne Pod-
brezová, hodnotí prvý polrok 2022 
pozitívne. „Výsledky, ktoré sme do-
siahli sú lepšie, ako sme očakávali. 
Je to spôsobené nákupom a zabez-
pečovaním vstupných surovín, ich 
cenovou úrovňou a tiež štruktúrou 
predaja, zákazníkov, výrobkov a 
dosahovaných cien,“ zbilancoval v 
úvode. Ako ďalej doplnil, podbre-
zovské železiarne zaznamenávali 
vysoký dopyt po výrobkoch. Prob-
lém s tým, aby bola dostatočne 
zabezpečená výroba v jednotlivých 
úsekoch a prevádzkarňach, tým pá-
dom nebol.

Prispôsobenie vývoju cien
Súčasné obdobie je spájané aj s 

neustále rastúcimi cenami vstupov. 
„Tieto ceny dramaticky ovplyvňova-
li našu cenovú politiku na výstupe. 
Keďže však ceny našich výrobkov 
stanovujeme na mesačnej báze, 
vždy sme dokázali včas reagovať na 
tieto výkyvy. Momentálne môžeme 
pri niektorých komoditách hovoriť 
o stagnácii až miernom poklese. No 
ceny mnohých produktov a surovín 
naďalej rastú,“ ozrejmil obchodný 
riaditeľ. 

Trh napriek všetkému zatiaľ ak-
ceptuje zvyšujúce sa ceny produk-
tov. Ale podľa slov V. Sotáka, ml., 

muselo vedenie našej spoločnosti 
robiť úpravy a stlačiť ceny sme-
rom dole. „Snažíme sa prispôso-
biť vývoju cien vstupných surovín, 
predovšetkým železného šrotu. V 
ďalších mesiacoch očakávame v 
tomto smere nárast, ktorý už bol 
avizovaný v uplynulých dňoch. 
Predpokladáme, že zmena príde,“ 
avizuje. Ako doplnil, táto zmena by 
ale nemala mať zásadný vplyv na 
cenu našich výrobkov. 

Vytvárajú zásoby
Situácia je však nejasná a môže 

sa kedykoľvek zmeniť. Vedenie na-
šej spoločnosti sa preto pripravuje 

aj na možné horšie scenáre, ktoré 
hrozia v blízkej dobe. V prvom rade 
ide o riziko obmedzenia dodávok 
plynu. 

„Preto si vytvárame zásoby val-
covaných rúr pre našu ťaháreň. 
Keďže poznáme, aké budú nami na-
kupované ceny energií od prvého 
januára 2023, vieme, s čím máme 
počítať. Preto sa snažíme využiť aj 
maximálnu kapacitu v oceliarni, 
aby sme mali čo najväčšiu zásobu 
kontinuálne odlievaných oceľových 
blokov pri využití dnešných, nami 
nakontrahovaných cien v porovna-
ní s tými, ktoré budú v budúcom 
roku,“ vysvetlil. 

Energie i suroviny 
sú zabezpečené

Prognózy do záverečného štvrť-
roka sú, momentálne, nejasné. 
Dnes nevie nikto predpovedať, ako 
sa bude posledný kvartál roka 2022 
vyvíjať a aká bude celková situácia 
na trhu.

„Vychádzame z predpokladu, že 
budú zabezpečené všetky vstupné 
suroviny, vrátane energií. Predpo-
kladáme, že dopyt po našich výrob-
koch by mal byť o niečo slabší, ale 
stále dostatočne dobrý na to, aby 
sme dokázali zabezpečiť vyťaženie 
všetkých našich prevádzok,“ dodal 
v závere V. Soták, ml.

Napriek výborným výsledkom sa
pripravujeme aj na horšie scenáre

Pracovníčka automatizovaného skladu č.3 pri nakladaní kamióna. Foto: M. Gončár

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

Programom predstavenstva 
prevyšujeme iné spoločnosti

Musíme byť pripravení na rôzne scenáre
Ing. Roman Veverka
generálny riaditeľ ŽP EKo QElEt a.s.

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. patrí 
medzi najsilnejšie firmy, ktoré sa 
zaoberajú zberom a odhlasovaním 
starých vozidiel, výkupom a spra-
covaním oceľového šrotu a fareb-
ných kovov. na slovenskom trhu 
pôsobí od roku 1993 a už 17 rokov 
je dcérskou spoločnosťou Železiar-
ní Podbrezová a.s.

Podobne ako v ďalších spoloč-
nostiach, aj ŽP EKO 
QELET a.s. má za sebou 
náročný prvý polrok 
2022. Toto obdobie bi-
lancuje Roman Vever-
ka, generálny riaditeľ 
spoločnosti. 

Prvý polrok môžem, 
napriek všetkým mi-
moriadnym okolnos-
tiam, hodnotiť kladne. 
Naša spoločnosť pokra-
čovala vo všeobecnom 
rozvoji, dokázali sme 
využiť priaznivé podmienky na trhu 
s kovovým odpadom, nemali sme 
výraznejšie  problémy v personál-
nej oblasti a spoľahlivosť techniky a 
technológií sa držala na úrovniach 
neprekračujúcich nutnosť mimo-

riadnych zásahov. V tejto súvislosti 
je potrebné zdôrazniť, že posledné 
dve skutočnosti sú odrazom dlhšie 
nastavených trendov, ku ktorým 
sme pristúpili s cieľom posilňovať 
svoju pozíciu na slovenskom trhu.

Spokojnosť s výsledkami
Bol to zvláštny polrok. Okrem ne-

vídaného krátkodobého vzopnutia 
sa a následného poklesu primárne-
ho výrobného sektora, sme mohli 
registrovať pokračujúce problémy 

v dodávkach rôznych 
druhov komponen-
tov pre širokú škálu 
výrobcov konečných 
produktov, doznie-
vajúce vlny korony, 
enormné nárasty 
cien asi vo všetkých 
sektoroch tovarov a 
služieb, v mnohých 
smeroch likvidačné 
eskalácie cien ener-
getických surovín a 
médií, pomerne ráz-

ne opúšťanie éry lacných peňazí, 
postup inflácie do dávno zabudnu-
tých dvojciferných úrovní a v nepo-
slednom rade vojnový konflikt bez-
prostredne za našou hranicou.

Všetky tieto okolnosti sa nás viac 

či menej nejakým spôsobom dot-
kli, a preto môžem s uspokojením 
a predovšetkým s úľavou vysloviť 
spokojnosť s dosiahnutými vý-
sledkami. Obzvlášť preto, lebo sa 
s veľkou pravdepodobnosťou o ne 
budeme musieť oprieť v ďalších 
mesiacoch, aby sme úspešne vy-
hodnotili celý tento rok.

nejasný vývoj
Je ťažké predpovedať vývoj v 

našom segmente na ďalšie obdo-
bie. Sme výsostne závislí od stavu 
hutníckej prvovýroby, na ktorú zas 
vplýva množstvo faktorov z tuzem-
ských a globálnych ekonomík. Nie 
je potrebné zakrývať, že aktuálna 
situácia nie je priaznivá. K vyššie 
uvedeným okolnostiam, ktoré v na-
stávajúcom období ovplyvnia naše 
fungovanie, je nutné pripočítať 
presýtenosť trhu s určitými komo-
ditami, neakceptovateľná úroveň 
cien viacerých tovarov a služieb, 
obmedzená dostupnosť peňažných 
prostriedkov na podnikateľský a 
osobný rozvoj a tiež vnútropolitická 
situácia.

Potrebné správne rozhodnutia
Konkrétne pre nás prázdnino-

vé mesiace priniesli zníženie cien 

oceľového šrotu a pokles dopytu 
po ňom. Je to do určitej miery spô-
sobené dovolenkovým obdobím, 
ktoré nám bolo v posledných ro-
koch odopreté a tiež servisnými od-
stávkami priemyselných podnikov. 
To sú sezónne javy, ktoré boli pred 
rokmi normálne, akurát sme si od 
nich počas poslednej konjunktúry 
akosi odvykli. Znepokojujúci je však 
fakt, že spolu s tým pozorujeme 
spomaľovanie priemyselnej výroby, 
výraznejšie znižovanie dopytu po 
produktoch a odstavovanie techno-
logických agregátov v čoraz väčšom 
spektre našich obchodných partne-
rov.

Všetko nasvedčuje tomu, že nás 

čaká náročné obdobie. Koniec práz-
dnin síce priniesol určité oživenie 
na našom trhu, otázkou však je, aké 
dlhé bude mať trvanie. Musíme byť 
pripravení na rôzne možné scenáre 
vývoja, a tak budú dôležité rýchle 
reakcie na aktuálnu realitu. Myslím 
si, že tie budú účinnejšie ako dlho-
dobé prípravy na riešenia rôznych 
alternatív.

Viac ako silné slová potrebuje-
me teraz zdravý rozum pre včasné 
a správne rozhodnutia. Máme vý-
hodu, že sa môžeme oprieť o naše 
skúsenosti, zdravý pracovný kolek-
tív a silného partnera. Prajem nám 
všetkým úspešné zvládnutie nastá-
vajúcich mesiacov.

Cena jedla sa mierne zvyšuje
Spoločnosť ŽP Gastroservis, s.r.o., zabezpečujúca stravovanie v Žele-
ziarňach Podbrezová a.s. informuje, že od 1. septembra 2022 dôjde, z 
dôvodu neustále rastúcich cien za energie a suroviny, k navýšeniu ceny 
jedla.

Cena jedla sa s platnosťou od 1. 9. 2022 zvyšuje z pôvodných 6 eur na 
sumu 6,48 eura. Väčšinu navýšenia ceny jedla pokryje zvýšený príspevok 
zamestnávateľa a príspevok zo Sociálneho fondu. Cena jedla pre zamest-
nanca sa zvýši za každú odpracovanú zmenu z pôvodnej sumy 1,02 eura 
na sumu 1,10 eura. Za odpracovanú zmenu sa pritom považuje zmena, v 
ktorej zamestnanec odpracoval viac ako štyri hodiny (t.j. 4,5 hodiny). Pri 
pracovných zmenách dlhších ako 11 hodín (v našich podmienkach zamest-
nanci pracujúci v režime 11,5 hodiny) poskytne zamestnávateľ dve jedlá.

V prípade, ak si zamestnanec preberie stravu nad limit, teda stravu vy-
danú nad počet odpracovaných zmien v danom mesiaci, zaplatí za každé 
takéto jedlo sumu 6,48 eura.

S cieľom napĺňania požiadaviek 
platnej legislatívy Slovenskej re-
publiky v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, systému 
riadenia bezpečnosti práce podľa 
normy STN EN ISO 45001 a prijatej 
Politiky BOZP v ŽP a.s., je prijímaný 
a schvaľovaný Program zlepšovania 
úrovne BOZP a ozdravných opatre-

ní na príslušný kalendárny rok.
Prijaté akcie sú zamerané, v prvej 

časti Programu, na všeobecnú bez-
pečnosť a akcie technického stavu 
pracovného prostriedku.

V druhej časti sú akcie zamerané 
na pracovné prostredie – a to na 
zníženie, odstránenie rizikových 
prác ako i zlepšenie hygienických a 

oddychových zariadení.
Neoddeliteľnou súčasťou tre-

tej časti sú plánované náklady na 
osobné ochranné pracovné pros-
triedky, ochranné nápoje a na pros-
triedky osobnej hygieny.

V Programe zlepšovania úrovne 
BOZP a ozdravných opatrení na 
rok 2021 bolo zrealizovaných cel-
kovo 31 akcií s nákladmi viac ako 
3,4 milióna eur. Išlo, napríklad, o 
rekonštrukciu osvetlenia hál ťahár-
ne rúr č. 10 a 12, generálne opravy 
mostových žeriavov, poskytovanie 
OOPP, opravu vnútropodnikových 
komunikácií a podláh, poskytova-
nie ochranných nápojov a pros-
triedkov osobnej hygieny.

Realizáciou akcií v zmysle tohto 
programu sú každoročne napĺňané 
požiadavky vedúce k sústavnému 
udržiavaniu a  zlepšovaniu pracov-
ného prostredia v podmienkach 
Železiarní Podbrezová a.s.

Právny odbor – referát organi-
zácie a vnútornej legislatívy

OZNAMUJE
že s platnosťou od 1. augusta 2022 bol v elektronickej forme zverejnený 
zoznam platnej riadiacej dokumentácie 

D-05/2022 Vestník – Individuálne riadiace akty, 
informačné akty a organizačné normy – zmena č. I

Vo vestníku sú zahrnuté všetky novelizácie/aktualizácie riadiacich doku-
mentov realizované v priebehu mesiacov február až júl 2022. 
Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty 
sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všet-
kým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek 
generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:  

http://dbmis/informatika/VPn/Index.htm 

Ilustračné foto: ŽP EKO QELET a.s.

Na prevzatie iontových 
nápojov máte posledné dni

Železiarne Podbrezová každoročne 
zabezpečujú svojim zamestnancom 
počas letných mesiacov pitný režim 
formou ochranných a občerstvujúcich 
iontových nápojov. Už len do konca 
augusta si môžu všetci pracovníci na-
šej spoločnosti, bez ohľadu na výdaj 
stravy, prevziať v jednotlivých kantí-
nach 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 roz-
robiť v 1,5 litra vody.

Vážení spolupracovníci,
v minulých číslach Podbrezovanu som upriamil vašu pozornosť na Prog-
ram Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Jeho 
obsah tvorí nadštandard starostlivosti o zamestnancov a ja vám v pra-
videlnom seriáli postupne predstavujem jeho dôležité časti. Robím to z 
dôvodu, aby si každý pracovník mohol uvedomiť, že popri napĺňaní úloh, 
ktoré nám vyplývajú z Kolektívnej zmluvy a s ktorými sa môže stretnúť v 
ktorejkoľvek spoločnosti, vytvára Predstavenstvo ŽP a.s. priestor, aby sa 
staralo o svojich zamestnancov čo najlepšie. Dôkazom toho je aj aktuál-
ne medziročné porovnanie výšky miezd za prvých sedem mesiacov, ktoré 
predstavuje priemerné navýšenie o 16 percent, čo je výrazne viac, ako 
bolo dohodnuté v Kolektívnej zmluve podpísanej pre rok 2022. V nasle-
dujúcich riadkoch sa dozviete viac o ozdravných opatreniach, ku ktorým 
sa vedenie ŽP a.s. zaviazalo v článku 8.
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Zlatí chlapci z Göteborgu 2002. Zľava Peter Bondra, Miroslav Šatan, Richard Lintner spolu 
s hercom Filipom Tůmom.  Foto: M. Bobák

Výnimočné ihrisko na
Táľoch oslávilo dvadsať rokov

Horehronie ako centrum športu 
Bývalý štátnik vyzdvihol aktivity 

podbrezovských železiarní v oblasti 
športu. Priznal, že sa na Táľoch cíti 
veľmi dobre, preto ich pravidelne 
navštevuje. „Teší ma, že v tomto 
regióne sa uchytil nielen golf, ale 
úspešní sú aj kolkári, cyklisti, či 
biatlonisti. Podbrezová má, navy-
še, výborný prvoligový futbal. Ho-
rehronie je skutočne región, ktorý 
žije športom aj v týchto neľahkých 
časoch,“ povedal I. Gašparovič. 

Vladimír Soták svojho priateľa 
doplnil, že bez úspešného fungo-
vania železiarní by podobný míľnik 
rezort nedosiahol. „Tále sa stali 
vlajkovou loďou golfu na Sloven-
sku. Nikdy som nepozeral na osob-
né úspechy, ale na naše spoločné a 
aj preto sa nám v tejto oblasti darí. 
Tále sú prínosom pre celé Horehro-
nie. Vďaka nim sa rozvíja cestovný 
ruch, a to je veľmi dôležité.“

Výnimočný šport
Tradičným návštevníkom Táľov 

býva počas roka Ady Hajdu, po-
pulárny slovenský herec, ktorý si 
golf zamiloval až po tom, ako mu 
ho „nanútil“ kolega Janko Kroner. 
„Povedal mi, že sa so mnou nebu-
de kamarátiť. Tak som začal kvôli 
nemu hrávať. Zistil som, že je to 
výnimočný šport vo výnimočnom 
prostredí. Môžete stráviť nádherný 
čas s priateľmi. Ja som bol naučený 
na malé ihrisko v Lozorne. Keď som 
navštívil Tále, povedal som Janko-
vi, že ihrisko je obrovské a v živo-
te ho neprejdem,“ zaspomínal si 
umelec s úsmevom jemu známym. 
Hoci sebakriticky priznal, že prvú 
jamku zahral asi na dvadsať úde-
rov, vyzdvihol, že mu Janko Kroner 
pomohol a mal s ním trpezlivosť. 
Adymu golf učaroval natoľko, že 
postupne do neho zasvätil ďalších 
kolegov z hereckej brandže. „Nie je 
nič krajšie, ako sa stretnúť v tomto 
krásnom prostredí s priateľmi, roz-
právať sa a zabaviť.“ 

A ako mu to ide na „gríne?“ Ako 
sám hovorí, žiadne zázraky už od 
seba nečaká. Golf berie ako koníček 
a rád sa mu bude venovať i naďalej. 
„Uvedomujem si, že už nebudem 
majster sveta. Tento šport robím 
pre radosť. Na Slovensku máme kle-
noty, čo si ľudia ani neuvedomujú. A 

Tále sú jedným z nich. Prajem si, aby 
som si tu mohol zahrať aj v 80-ke a 
budem si to ešte pamätať,“ zavtip-
koval v závere.  

Popularita stúpa
Väčšina z prítomných hostí v 

priateľskej debate spomínala na 
otváranie Gray Bear. Mnohí len ne-
veriacky krútili hlavami. Veď dvad-
sať rokov ubehlo veľmi rýchlo, hoci 
si to ani poriadne neuvedomili. 
Zdá sa, že rok 2002 bol nedávno. 
Za dve dekády rezort na Táľoch rás-
tol a stával sa čoraz populárnejším. 
Rovnako ako golf, ktorý sa v poní-
maní našincov dostal na úplne inú 
úroveň. Na Táľoch sa za roky vys-
triedalo množstvo hráčov, nechý-

bali európske či svetové hviezdy. 
Pod Tatrami boli desiatky turna-
jov, často prestížnych a vyrástlo tu 
mnoho nádejných golfistov. A čo je 
najpozitívnejšie, záujem o golf ras-
tie každým rokom. A to je výborné 
vysvedčenie pre celý rezort.

Tále sú dnes „vyzreté.“ Otvára-
jú tretiu dekádu svojej existencie, 
pričom budú písať ďalšie nádherné 
príbehy. Vďaka ľuďom, ktorí sú za-
nietení pre golf a celkové prostre-
die tohto výnimočného miesta, 
sú dnes vyhľadávaným centrom 
cestovného ruchu. Všetci si prajú, 
nech sa naďalej rozvíjajú a robia 
dobré meno nielen sebe, ale i Žele-
ziarňam Podbrezová, Horehroniu a 
celému Slovensku. 

Zablahoželať prišli aj hokejoví majstri sveta
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Dvadsať rokov na Táľoch si pripo-
menuli mnohé známe osobnosti. 
Medzi najvýznamnejších hostí 
patrilo kvarteto majstrov sveta v 
ľadovom hokeji z roku 2002. Jo-
zef Stümpel, Peter bondra, Miro-

slav Šatan či Richard Lintner boli 
nielen skvelí hokejisti, ale lásku 
našli aj v golfe. 

„Poviem iba dve slová – krásne 
a neskutočné. Tále sú unikátne 
„zasadené“ do nádhernej prírody. 
Stretávajú sa tu príjemní ľudia a je 
radosť s nimi hrať,“ povedal Jozef 
Stümpel. Táľom následne poprial 

všetko len to najlepšie. „Nech je 
tu naďalej takáto krásna príroda, 
aby sa ihrisko zelenalo a stretávali 
sa tu naozaj dobrí ľudia a kamará-
ti. Nech každý, kto sem príde, má 
radosť v srdci,“ zaželal bývalý vyni-
kajúci center.

Druhý domov
Podobne vníma Tále aj Peter 

Bondra. Autor víťazného gólu vo 
finále majstrovstiev sveta 2002 
proti Rusku je už stálicou tohto 
rezortu. 

„Tále sú pre mňa veľkým zážit-
kom. Pánovi Sotákovi som poďa-
koval, že mal pred rokmi takúto 
víziu a zrealizovala sa výstavba je-
dinečného ihriska. Pamätám si na 
jeho otvorenie. Už vtedy som bol 
nadšený, lebo vždy, keď som pri-
šiel z Ameriky do Popradu, nikde 
v okolí nebolo podobné miesto. 
Musel som chodievať hrávať golf 
na futbalové ihrisko,“ zaspomínal 
si nový člen Siene slávy sloven-
ského hokeja, ktorý je viac ako 
dvadsať rokov hrdým členom klu-
bu na Táľoch. A čo mu poprial k 
narodeninám? „Všetkým členom 

tejto rodiny, ale aj ľuďom, čo tu 
pracujú, prajem veľa zdravia. Hrá-
čom želám dostatok šťastia. Pev-
ne verím, že o dvadsať rokov sa tu 
opäť stretneme. Tále sú pre mňa 
druhým domovom.“

Radi sa vracajú
Miroslav Šatan, kapitán maj-

strov sveta a dnes prezident Slo-
venského zväzu ľadového hokeja, 
si chvíle s priateľmi užíval. 

„Veľmi sa teším, že ihrisko na Tá-
ľoch dosiahlo takúto métu, aj keď 
sa mi nechce veriť, že už prešlo 
toľko času od jeho otvorenia. Som 
veľmi rád, že sa mi podarilo byť 
pri jeho zrode a aj na oslave vý-
ročia,“ povedala hokejová legenda 
a Táľom popriala všetko najlepšie. 
„Myslím si, že všetci sa sem radi 
vracajú. Ihrisko už má svoje meno, 
kvalitu a dnes i históriu. Verím, že 
všetky tieto faktory budú v budúc-
nosti iba rásť a spokojných hráčov 
bude naďalej pribúdať.“

Prezentujú Slovensko
Richard Lintner bol taktiež na 

otvorení golfového ihriska pred 

dvadsiatimi rokmi. Odvtedy chodí 
na Tále pravidelne. 

„Našiel som tu veľa kamará-
tov. Ľudia sa poznajú a dobre 
spolu vychádzajú, pričom spoloč-
ne trávia veľa voľného času. Po 
golfovej stránke sa Slovensko za 
dvadsať rokov posunulo. Tále sú 
originálne a iné ako ostatné ihris-
ká u nás,“ rozhovoril sa Lintner. V 
rezorte vidí aj ďalšie pozitívum. 
„Prinášajú možnosť odprezento-
vať Slovensko pre turistov. Máme 
krásne hory, lyžiarske strediská. 
V lete tu môžete využiť bicykle či 
ísť na turistiku a golf to optimál-
nym spôsobom dopĺňa,“ povedal 
„Citrón,“ ako znie prezývka býva-
lého vynikajúceho obrancu. „Tá-
ľom prajem, aby sa tu stretávalo 
čoraz viac ľudí. Aby odchádzali s 
pocitom radosti, že sa sem znovu 
vrátia,“ dodal.

dokončenie zo strany 1

Bob Walton: Ihrisko bolo 
od začiatku najlepšie na Slovensku

Spolu so Skipom 
Malekom navrhol 
dizajn ihriska Gray 
bear američan bob 
Walton. Ten za-
nechal na Táľoch 
významnú stopu. 
Uznávaný odbor-
ník prijal pozvanie 
a osobne prices-
toval spoza mora, 
aby sa stretol s priateľmi, zablahoželal rezortu k významnému jubileu 
a zahral si golf. My sme túto príležitosť využili na krátky rozhovor. 

ako vnímate Tále po dvadsiatich rokoch?
- Vtedy som mal 58 rokov, dnes 78. Pred rokmi boli všetci začiatočníci. 
Dnes to už neplatí. Zo začiatočníkov sa stali skutoční golfisti. Ľudia sa 
naučili hrať golf a majú z neho radosť. A to je pre mňa najdôležitejšie. 
Vybudovali sme ihrisko, ktoré prináša radosť, šťastie a zábavu. V USA, 
Anglicku či v Austrálii sa hrá golf viac ako sto rokov. Tále majú dvadsať, 
no veľké rozdiely nevidieť. Ľudia vedia hrať v spomínaných krajinách a 
aj na Slovensku. 

na tomto mieste bola pred rokmi veľká lúka. ako si spomínate na 
samotnú výstavbu ihriska? 
- Cieľom bolo nemeniť tento priestor, lebo ide o nádherné miesto. Gol-
fové ihrisko ani tak nestaviate, skôr ho len položíte na pôdu. Takže sme 
chceli túto pôdu čo najmenej narušiť. Myslím si, že sa nám to aj poda-
rilo. Tále sú rovnako krásne ako na začiatku. 

Odborníci považujú Gray bear za najlepšie golfové ihrisko na Sloven-
sku a jamku číslo deväť za najkrajšiu. Prekvapuje vás to?
- Nie som prekvapený. Teda som, ale z toho, že odborníkom trvalo 
dvadsať rokov, kým na to prišli. Podľa mňa bolo ihrisko na Táľoch naj-
lepšie od prvého dňa. 

Hovoríme o Gray bear, ale nemali by sme zabudnúť ani na ihrisko 
Little bear. Ide o jedno z najkrajších miest v okolí. Teší vás, že ľudia 
vyhľadávajú miesto, kde ste zanechali výraznú stopu? 
- Samozrejme, je veľmi potešujúce, keď urobíte niečo, čo sa ľuďom 
páči. Sme tu, aby sme pomáhali ostatným. Čiže nie je to o nás. Keď 
vytvoríte niečo, čo prináša radosť, cítite sa úžasne.

Dvadsať rokov, to sú tisíce víťazstiev a množstvo turnajov. ako vní-
mate fakt, že hráči zbierajú úspechy na mieste, ktoré ste vybudovali?
- Je to veľmi uspokojujúce. Na druhej strane, sú ľudia, ktorí hovoria, 
že ihrisko je príliš náročné. Ale to nie sú skutoční golfisti. Golfista má 
rád výzvy. Našťastie, takýchto ľudí je len niekoľko. Väčšina hráčov toto 
miesto miluje a užíva si ho. Skutočne ale môžem povedať, že Gray Bear 
nie je jednoduché ihrisko. Musíme si však uvedomiť, že je majstrovské. 
Bolo postavené tak, aby predstavovalo výzvu. A keď čelíte výzvam, tak 
sa zároveň učíte.

Milan Gončár

Hoci na turnaji nešlo o prvenstvá, predsa len sa víťazstvom môže pochváliť flight v zlo-
žení, zľava: Vladimír Soták ml., Jozef Soták, generálny riaditeľ Tále a.s. (odovzdával ceny 
víťazom), Miroslava Sotáková, Roman Sivič a Dominik Soták. Foto: M. Bobák

Golf učaroval aj zástupcom z vedenia našich železiarní. Techniku výrobného riaditeľa Mi-
loša Dekréta (na snímke v popredí) sledujú jeho spoluhráči z flightu – bývalý technický 
riaditeľ Ľubor Schwarzbacher (v strede) a súčasný technický riaditeľ Martin Domovec.   
 Foto: M. Bobák
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Kvarteto umelcov tvorilo v Kalinove aj tento rok
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

závod ŽIaROMaT a.s. Kalinovo 
privítal aj tento rok umelcov, kto-
rí tri týždne tvorili v jeho areáli. 
Štvorica Lucia Fabiánová, Jerguš 
Gálik, Simona Janišová zo Sloven-
ska a Jana Krejzová z Čiech vytvá-
rala jedinečné diela, ktoré v tých-
to dňoch obdivujú návštevníci 
novohradského múzea a galérie 
v Lučenci. 

Sympózium má dlhoročnú tradí-
ciu. Umelci každý rok tvoria svoje 
diela zo šamotu, ktorý je špeci-
fickým materiálom. Je pevnejší a 
hutnejší v porovnaní s klasickou 
hlinou. Obsahuje kamienky a aj 
dlhšie vydrží. 

„Na sympóziu som prvýkrát, ale 
v minulosti som závod navštívila. 
Ide o úžasný a originálny priestor, 
v ktorom sa veľmi dobre tvorí, 
preto som s radosťou prijala po-
zvanie. Toto miesto je inšpiratívne 
pre každého výtvarníka,“ povedala 
Simona Janišová. Najviac ju oslovi-

la pec, v ktorej sa diela vypaľujú. 
„Je fantastická. Robila som, predo-
všetkým, nádoby, vázy, ktoré môžu 

pripomínať portréty. Do svojich 
diel zapracovávam aj tému ohňa, 
ktorý je dôležitým živlom pre tech-

nologický proces keramiky,“ doda-
la umelkyňa.  

Jana Krejzová prišla z Českej re-
publiky a v Kalinove tvorila taktiež 
prvýkrát. Vyzdvihla prostredie a aj 
technológie, ktoré vo svojom okolí 
nemá.

„Takáto kruhová pec, ktorá páli 
„navysoko,“ je pre mňa novinka. 
Rovnako tak celý spôsob pálenia. 
Pre mňa je pobyt v Kalinove vý-
zva,“ priznala výtvarníčka. Oslovil 
ju tiež dlhý proces pálenia, ale aj 
napätie, čo z pece po vypálení „vy-
lezie.“ 

„Je to taký intuitívny spôsob prá-
ce. Doma mám iba malú pec, tu 
môžem tvoriť veľké veci. Keď som 
zistila, že idem do Kalinova, chce-
la som vytvoriť niečo majestátne, 
niečo, čo presahuje rozmery mo-
jej pece. Plánovala som pracovať 
s rastlinnou štruktúrou. Vyrobila 
som sériu týchto štruktúr, ktorá je 
veľmi jemná. Po veľkých objektoch 
som začala robiť sériu malých re-
liéfov s jemnou štruktúrou, ale aj 
rastlinné dózy,“ dodala Krejzová. 

Nuda nemala šancu. Tábor v Repišti bol plný hier a zábavy
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Detský pobytový tábor v Repišti 
otvoril svoje brány aj tento rok. 
Počas dvoch turnusov ho navštívili 
desiatky detí, medzi ktorými boli 
aj ratolesti zamestnancov našich 
železiarní. Horská chata U danie-
la už roky víta v nádhernom pro-
stredí Štiavnických vrchov decká 
rôzneho veku. animátori im vždy 
pripravia bohatý program, takže 
na nudu nie je priestor. 

„Augustový turnus mal tému 
Kráľovstvo malých rebelov. Tábor 
bol určený pre decká rôzneho veku, 
od tých najmenších až po staršie,“ 
informoval Lukáš Ginič, animátor, 
ktorý je s Repišťom spätý už roky. 
Podľa jeho slov bol tábor viac krea-
tívny a tvorivý. 

„Deti sa venovali kontaktnejším 
hrám, športovým aktivitám v are-
áli, kúpaniu a spolu tvorili zaujíma-
vé veci. Okrem toho veľa kreslili, 
vymýšľali príbehy, opekali a tanco-
vali na diskotéke. Chceli sme, aby 
menšie deti mali neustálu zábavu a 
domov si odniesli pekné spomien-
ky,“ pokračoval. Na otázku, ktoré 
aktivity majú deti najradšej, od-
povedal. „Je to individuálne, kaž-
dému sa páči niečo iné. Ale veľmi 
obľúbené sú diskotéky, vodné hry, 
vodné pištole, ale aj schovávačky či 
naháňačky.“ 

Edukatívny charakter
Dvojtýždenný turnus má aj vzde-

lávací charakter. Deti spoznávajú 
okolie, prírodu, animátori im všte-
pujú úctu k prírode či živým by-
tostiam. „Aj príbeh tábora spočíva 
v tom, že rebeli sa ocitli v krajine 
Rebeliónu, kde prišli po dlhej púti 
spoznávať svoje hriechy. Deckám 
sa snažíme vysvetľovať, čo je dobré 
a čo zlé, aká dôležitá je spoluprá-
ca, priateľstvá a pomoc navzájom. 
Všetky aktivity musíme robiť hra-

vou formou, kvôli najmenším. Ten-
to turnus je špecifický, lebo väčšina 
účastníkov má do jedenásť rokov,“ 
poznamenal L. Ginič.

bohatý program
Aktivít je veľa a zabaviť deti po-

čas viac ako dvoch týždňov nie je 
jednoduché. Je podľa skúseného 
animátora náročné vymyslieť vhod-
ný program? „Určite, ale máme už 
prax. Tábory robíme dlhé roky. Dô-
ležité je, že deti to baví. Nemôže-
me im poskytnúť zábavu vo forme 
školy v prírode alebo družiny. Fun-
gujú od rána do večera, pričom tu 
nemajú rodičov. Tí môžu deckám 
chýbať. Preto je dôležitý vstup do 
táborového života, najmä pri naj-
menších, aby chceli ísť do tábora 

aj v budúcnosti,“ doplnil skúsený 
animátor. Hneď na to dodal, že tá-
bor v Repišti sa teší veľkej obľube, 
nakoľko niektoré deti ho navštevu-
jú osem aj deväť rokov. „Sme radi, 
že sa nám v tomto smere darí. Naj-
radšej sme, keď sa deti tešia a majú 
radosť,“ dodal L. Ginič.

*** naŠa anKETa ***

Počas návštevy tábora sme vyspo-
vedali aj niekoľko účastníkov. Deti 
sme sa opýtali, ako sa im v Repišti 
páči, či sú v tomto tábore prvýkrát 
a aké zážitky si domov odnesú. 

* Marek Harant, 13 rokov: V tábo-
re v Repišti som už štvrtýkrát. Tento 
rok je ťažší, lebo niektorí kamaráti 

museli po testovaní odísť. Je tu ale 
celkovo dobre, animátori vymýšľa-
jú zaujímavý program, máme vý-
borné obedy a celkovo sa tu zišli 
dobrí ľudia. Okrem hier sme sa boli 
kúpať v Sklených Tepliciach a tiež 
sme absolvovali rôzne túry. 

* Lea Šoltýsová, 8 rokov: V tábore 
som prvýkrát a veľmi sa mi tu páči. 
Najviac zo všetkého asi tancovanie. 
Chodíme aj na výlety, boli sme na 
kúpalisku, kde sme si to riadne uži-
li. Je tu fajn a mám aj nových ka-
marátov. 

* Marek Kolaj, 8 rokov: V tomto tábo-
re som druhýkrát. Najviac sa mi páči 
stavanie osád, ale aj smajlíka z prírod-
ného materiálu. Boli sme sa aj kúpať, 

čo bolo super. Je tu veľmi dobre.

* Veronika Wágnerová, 11 rokov: 
Najviac sa mi páči, ako chodíme do 
Tortugy a rada mám viaceré akti-
vity. Negatívom je veľa kliešťov, už 
som aj ja mala. Musíme si dávať 
pozor. Celkovo sa mi tu ale páči a 
ak bude možnosť, pôjdem aj o rok.

 
* Viktor nepšinský, 17 rokov: Na 
tábor chodím každý rok. V tomto 
turnuse je dosť malých detí, ale je 
to zaujímavé, preto do Repišťa stále 
rád chodím. Robíme nové aktivity, 
hry, páči sa mi všetko. Keďže bolo 
kúpalisko zatvorené, šli sme do 
vnútorných bazénov v kúpeľoch, 
kde bolo trošku teplo, ale inak po-
hoda. 

Decká si tábor v Repišti dosýta užili. V augustovom turnuse ich poriadne zohrialo aj horúce letné slnko.  Foto: M. Gončár

Marek Lea Marek Viktor

Štvorica umelcov, ktorá tento rok tvorila v Kalinove. Zľava: Jerguš Gálik, Lucia Fabiánová, 
Simona Janišová a Jana Krejzová .  Foto: Z. Illéš

Simona Janišová počas tvorby. 
Foto: T. Kubej

Umelecké výtvory všetkých šty-
roch výtvarníkov sú vystavené v 
Novohradskom múzeu a galérii v 
Lučenci až do 15. októbra tohto 
roku.

Veronika
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Platby zaokrúhľujeme 
už takmer dva mesiace

Medenáky, medenáče, drobáky... 
Jedno a dvojcentové euromince 
nie sú príliš obľúbené a mnohí vo-
lajú po ich zrušení. Slovákom do-
konca prekážajú najviac zo všet-
kých krajín eurozóny. 

Ak patríte k skupine ľudí, ktorí 
sú za ich koniec, začiatok letných 
prázdnin vás potešil. Vašej pozor-
nosti určite neuniklo, že od 1. júla 
2022 sa nákupy platené v hotovos-
ti zaokrúhľujú. Slovensko sa tak 
pridalo ku krajinám ako Taliansko, 
Holandsko, Írsko, Fínsko a Belgicko, 
ktoré obeh spomínaných mincí ob-
medzili.

Zrejme ste si už na zmenu zvykli, 
pripomeňme si však, ako obchod-
níci nákupy zaokrúhľujú. Ak suma 
nákupu končí jedným alebo dvomi 
centami, platba sa zaokrúhli nadol. 
Ak troma, štyrmi, piatimi, šiestimi 
a siedmimi, zaokrúhlenie je na päť 
centov. V prípade, že si nakúpite 
tovar a jeho cena sa končí ôsmimi 
alebo deviatimi centami, výsledná 
suma bude zaokrúhlená nahor. 

Nákupy platené kartou alebo 
mobilným telefónom sa neza-
okrúhľujú. V prípade kombinova-
nej úhrady, čiže časť nákupu platíte 
kartou a časť v hotovosti, obchod-
ník vám zaokrúhli iba tú, ktorá je 
platená v hotovosti. 

Ale pozor. Jednocentovky a dvoj-
centovky sú naďalej zákonným pla-
tidlom v krajinách eurozóny, čiže 
obchodníci ich musia prijať, no pri 
nákupe vám ich už nevydajú. Úpl-
né zrušenie môže navrhnúť len Eu-
rópska komisia. 

A čo si sľubujú odborníci a eko-
nómovia od obmedzenia používa-
nia týchto mincí? Najmenšie min-
ce často strácame, a tak končia na 
ulici, v prírode a znečisťujú životné 
prostredie. Ich obmedzeným po-
užívaním sa zníži spotreba plas-
tových vreciek, kde boli balené. Z 
ekonomického hľadiska sa šetria 
náklady na balenie, spracovanie, 
manipuláciu či prepravu. 

Slovensko už má skúsenosť s ob-
medzením, respektíve úplným zru-
šením konkrétnych mincí. V roku 
2003 boli z obehu stiahnuté desať 
a dvadsaťhalierové mince.

Ilustračné foto: pexels.com

Dovolenku ste si užívali doma i v zahraničí
Letné mesiace väčšina z nás, ok-

rem práce, využíva aj na oddych. 
V uplynulých vydaniach novín 
Podbrezovan sme vás vyzvali, aby 
ste nám do redakcie poslali foto-
grafie z vašej dovolenky. Prišlo 
nám mnoho fotiek. Kým niektorí 
si vybrali na relax more, viacerí z 
vás uprednostnili Slovensko a jeho 
krásy, prípadne stihli oboje. 

Vybrané fotografie postupne 
zverejníme, aby ich mohli obdivo-
vať aj ďalší naši čitatelia, prípadne 
sa nechali inšpirovať. Z dovolenky v Egypte, mesto Marsa Alam.  Foto: P. Mlynarčík

Grécky ostrov Lefkada.  Foto: P. Ridzoň

Výhľad v Alpách.  Foto: M. Bukovina Západ slnka v Umagu.      Foto: J. Srnková
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20 ROKOV OBNOVY

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Prinášame vám seriál o systematickej obnove hradu Ľupča

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

Obnovu hradu Ľupča
vyzdvihujú aj návštevníci

Hrad Ľupča láka počas leta stov-
ky turistov nielen zo Slovenska, 
ale aj zo zahraničia. My sme vy-
užili teplé augustové počasie, 
a po prehliadke tejto kultúrnej 
pamiatky sme oslovili návštevní-
kov, aby sa s nami podelili o svoje 
dojmy. 

● Kristína Ďuricová (Palárikovo) – 
Na hrade Ľupča som prvýkrát. Je 
to krásna pamiatka. Ide o rozsiahly 
priestor, nachádza sa tu veľa hra-
dieb. Nádvorie je veľkolepé, čo sa 
nám najviac páčilo. Sme ubytovaní 
v Bystrej a najmä kvôli deťom sme 
si urobili výlet do Slovenskej Ľup-
če. Staršiemu synovi sa tu veľmi 
páčilo, menšia dcéra tomu ešte tak 
nerozumie, ale hľadala princezné. 
Prehliadka bola pekná a poučná.

● Monika Pavláková (Špačince) – 
Na hrade Ľupča som prvýkrát. Cho-
dievame na chatu do Ľubietovej a 
z cesty sme sa veľakrát pozerali na 
hrad a vraveli si, že by sa ho opla-
tilo navštíviť. Dnes nám to aj vyšlo. 
Prehliadka bola veľmi zaujímavá. 
Prekvapilo ma, ako sa hrad udržuje 
a rekonštruuje.

● Elena Oravčoková (zvolen) – Na 
hrade Ľupča som prvýkrát. Veľa 
som už počula o rekonštrukcii, kto-
rá je finančne veľmi náročná. Chce-
la som si na vlastné oči pozrieť, ako 
to tu vyzerá. Hrad je pekne obno-
vený, ale myslím si, že pamiatkari 
sa ešte majú na čom vyhrať. Určite 
je prínosom, že sa pamiatky opra-
vujú. Žiaľ, často to ide veľmi poma-
ly, ale nič sa nedá robiť.

● Jitka borovičková (nemčice nad 
Hanou) – Prehliadka sa mi veľmi 
páčila. Hrad sme mali vyhliadnutý 
niekoľkokrát. Roky jazdíme okolo, 
ale až teraz sa nám podarilo prísť. 
Zaujalo ma, že na Slovensku to fun-
guje inak ako v Českej republike. 
Ministerstvo kultúry neprispieva 
toľko na pamiatky a väčšinou sú 
v rukách súkromných osôb. Ob-
nova hradu je obrovská, záslužná 
a nekončiaca práca. Klobúk dole 
aj pred investorom, lebo je vidieť, 
ako sa hrad dáva postupne do po-
riadku. V minulosti musel vyzerať 
hrozne. Je mi ľúto, že v minulých 
rokoch sa hrady a zámky nechali 
spustnúť a dnes pracne zachraňu-
jeme pamiatky, aby sa zachovali 
pre ďalšie generácie. 

● Michaela borovičková (nemčice 
nad Hanou) – Na hrade som prvý-
krát. Mám rada hrady a zaujímajú 
ma ich dejiny. Rada zisťujem, ako 
žili ľudia v stredoveku. Rovnako ma 
zaujala aj jeho postupná obnova. 
Bolo tu veľmi pekne.

● Ladislav Vrchovský (Ostrava) – 
Hrad Ľupča som navštívil prvýkrát. 
Pravidelne navštevujem Slovensko 
a okolo hradu som veľakrát prechá-
dzal. Vždy sme sem chceli prísť, no 
až teraz nám to vyšlo. Mňa osobne 
zaujala celková rekonštrukcia. V mi-
nulosti sme videli schátranú ruinu a 
dnes sme svedkami peknej pamiat-
ky, ktorá je krásne obnovená. Je to 
určite veľký prínos.

Turisti sa na konci komentovanej prehliadky zastavili na dolnom nádvorí, kde obdivovali sochu Svätopluka.  Foto: M. Gončár

Jedálny lístok
29. 8. – 4. 9. 2022

Pondelok
Polievka: hrášková s údeninou, pe-
čivo. 
● Bravčová krkovička na cesnaku, 
zemiaky, cvikla,
● Hovädzia pečienka milánska, 
cestovina. 

Utorok
Polievky: zeleninová, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo. 
● Pečené morčacie stehno, červe-
ná kapusta, knedľa, 
● Bravčový rezeň na lesných hrí-
boch, ryža, uhorka, 
● Ryba na vidiecky spôsob, zemia-
ky, čalamáda, 
● Šalát zelerový s ananásom, pe-
čivo, 
● Ovocný balíček. 

Streda
Polievky: stupavská zabíjačková, 
krupicová so zeleninou, pečivo. 
● Važecká pochúťka, zemiakové 
placky, 
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina, 
● Zapekaná brokolica s tofu, 
● Osie hniezda kakaové, kakao,
● Bageta Gurmán. 

Štvrtok
Polievka: fazuľová kyslá, pečivo. 
● Morčacie mäso na zelenine, ryža, 
šalát,
● Hovädzie dusené, paradajková 
omáčka, knedľa. 

Piatok 
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
kláštorná, pečivo. 
● Vyprážaný syr, opekané zemiaky, 
tatárska omáčka, 
● Bravčový rezeň prírodný, sloven-
ská ryža, šalát, 
● Cestoviny s tuniakom a hráškom, 
● Zemiakové knedličky s údeným 
mäsom, kapusta, 
● Bageta indická. 

Sobota
Polievka: terchovská, pečivo. 
● Bravčový rezeň na rasci, ryža, 
uhorka, 
● Kuracie stehno pivárske, kapus-
ta, knedľa. 

nedeľa
Polievka: sedliacka, pečivo. 
● Kuracie prsia plnené bryndzou, 
opekané zemiaky, šalát, 
● Bravčový rezeň s pečeňou, tar-
hoňa, cvikla.

Jedálny lístok
5. – 11. 9. 2022

Pondelok
Polievky: kelová so zemiakmi, bul-
harská, pečivo.
● Hovädzia pečienka poľovnícka, 
knedľa, 
● Bravčové mäso Chilli con Carne, 
ryža, uhorka, 
● Zapekané zemiaky s pórom, 
● Ohnivé kuracie stehno orientál-
ne, zeleninová obloha. 

Utorok
Polievky: mexická, tekvicová, peči-
vo. 
● Bravčové stehno hutnícke, ces-
tovina, 
● Hydinové ražniči, zemiaky, šalát, 
● Klužská kapusta, 
● Závin kysnutý orechovo-višňový, 
kakao, 
● Ovocný balíček. 

Streda
Polievky: slepačia, zemiaková gulá-
šová, pečivo. 
● Bravčová pečená krkovička, ka-
pusta, knedľa, 
● Morčacie prsia plnené špenátom 
a syrom, ryža, šalát, 
● Šalát taliansky cestovinový, 
● Pizza diabolská, 
● Bageta moravská. 

Štvrtok
Polievky: boršč s mäsom, francúz-
ska, pečivo. 
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemia-
ková kaša, šalát, 
● Kuracie prsia na smotane s hliva-
mi, cestovina, 
● Plnené kelové listy zeleninou, 
šalát, 
● Hanácke koláče, kakao. 

Piatok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
prešporská, pečivo. 
● Pečené kuracie stehno, zelenino-
vá ryža, kompót, 
● Goralská pochúťka, knedľa, 
● Vyprážaná ryba, zemiaky, šalát, 
● Jesenný šalát, pečivo, 
● Bageta s pikantným mäsom. 

Sobota 
Polievka: paradajková, pečivo. 
● Bravčový rezeň s nivou a šampi-
ňónmi, opekané zemiaky, uhorka, 
● Kuracie prsia orientálne, tarho-
ňa, cvikla. 

nedeľa
Polievka: roľnícka, pečivo. 
● Hovädzia roštenka portugalská, 
ryža, uhorka, 
● Kuracie prsia na smotane, kned-
ľa.
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Spomienky

„Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo 
uteká, no každý deň ti patrí naša 
spomienka. Osud ti nedoprial dlhšie 
s nami byť, ale v našich srdciach bu-
deš stále žiť.“
Dňa 6. augusta sme si pripomenuli 

25 rokov, čo nás tragicky opustil náš syn a brat
bohuslav LIbIČ z Valaskej.

S láskou v srdci spomínajú 
mama, brat a sestry s rodinami

...
„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, 
no v srdciach našich stále žije spo-
mienkami.“
Dňa 21. augusta uplynulo osem ro-
kov, odkedy nás opustil náš milova-
ný manžel, otec a starý otec 

Jozef ROCHOCKÝ z Dubovej.
S láskou spomínajú manželka, 

dcéra Erika a syn Mirko s rodinami
...

Dňa 22. augusta sme si pripomenuli 
prvé výročie odvtedy, ako nás navž-
dy opustila 
božena SOLIaROVÁ z Podbrezovej.
Zostala nám v srdci spomienka na to 
krásne, čo nám v živote odovzdala.

S láskou a úctou spomína 
rodina, priatelia a známi

V tajničke sa ukrýva citát, ktorého autorom je francúzsky spisovateľ Anatole France.

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 5. septembra. 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. 16, 
v ktorej sa ukrývala augustová pranostika: „Čo 
august nedopečie, to september nedovarí.“ Z 
úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Katarínu 
Michalcovú z odboru personalistiky a miezd. 
Cenu do súťaže venovala Všeobecná zdravotná 

poisťovňa. Výherkyňa si ju môže prevziať v redakcii v pracovné dni 
od 7.30 do 15.30 hod.

Spomienky
„Odišiel tíško ako odchádza deň a v 
našich srdciach zostáva spomienka 
len. Nech s nami spomína každý, kto 
ho mal rád.“
Dňa 27. augusta si so smútkom v 
srdci pripomenieme piate výročie 
úmrtia nášho drahého manžela, 

otca a dedka 
Jaroslava GRaCU z Hornej Lehoty.

S veľkou láskou na teba spomíname
...

Dňa 30. augusta uplynie desať rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil
Valter MITTERPaCH z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

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

...
Dňa 31. augusta si pripomenieme 
štvrtý smutný rok odvtedy, ako nás 
navždy opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec

Gregor nÚTER z Jasenia.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina
...

Dňa 1. septembra uplynie desať ro-
kov od náhlej smrti otca, priateľa, 
brata, dobrého kolegu a kamaráta 

Igora MUCHU z Valaskej.
S láskou a úctou v srdci 

spomína smútiaca rodina

Spoločnosť ŽP Gastroservis, s.r.o., 
hľadá brigádnikov

Pre posilnenie nášho pracovného kolektívu 
hľadáme brigádnikov na pomocné práce do 
kuchyne, ako je výroba múčnych jedál, výro-
ba bagiet, balenie pečiva, ovocných balíčkov, 
umývanie a krájanie zeleniny, balenie stravy, 
obaľovanie rezňov. Požadujeme samostat-
nosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie, 
platný zdravotný preukaz je výhodou.

benefity a ďalšie výhody:
- práca v príjemnom prostredí a kolektíve,
- zázemie stabilnej spoločnosti a stálej práce,
- možnosť pracovať podľa dohody v dennej, poobednej, nočnej zme-
ne, popri práci 1-2 dni v týždni, podľa možností uchádzača,
- práca vhodná aj pre študentov a dôchodcov.
Odmeňovanie bude podľa platných tarifných tried. 
V prípade záujmu kontaktuje Ing. Janu Kohútovú na telefónnom čísle 
048/645 15 30. 
Vopred ďakujeme uchádzačom za prejavený záujem. 
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SÚHRN
5. kolo: MFK Skalica – FK Žele-
ziarne Podbrezová 1:1 (0:1)
Góly: 49. Vlasko – 45+3. Kuzma 
(pen.). ŽK: Hollý, Vlasko, Václav, 
Yao – Grendel (2x žltá karta), Go-
dál, Cobnan, Paraj, Grešák. ČK: 
47. Grendel. Rozhodovali: Ziem-
ba – Hancko, Bednár.
Skalica: Junas – Čögley, Rudzan, 
Blažek, Václav (46. Fábry) – Nagy, 
Hollý (46. Potoma) – Mihalík (46. 
Baumgartner), Vlasko (71. Má-
šik), Yao – Haša (75. Šebesta).
Podbrezová: Ludha – Bakaľa, Go-
dál, Bartoš – Ďatko (85. Šikula), 
Paraj, Grendel, Grešák – Pavúk 
(60. Breznanik), Cobnan (51. Ba-
riš) – Kuzma (85. Issa Adekunle).

6. kolo: FK Železiarne Podbrezo-
vá – MFK Dukla banská bystrica 
3:1 (2:0)
Góly: 12. Ďatko, 41. Cobnan, 88. 
Kuzma – 76. Willwéber. ŽK: Mi-
gaľa, Uhrinčať, Depetris – Kukoľ, 
Breznanik. Rozhodovali: Dohál – 
Vorel, Roszbeck. Diváci: 3 472.
Podbrezová: Ludha – M. K. Bar-
toš, Godál, Grešák – Ďatko (90+7 
A. Masaryk), Paraj, Bakaľa, Kukoľ 
(71. Kuzma) – Issa Adekunle (46. 
Breznanik), Cobnan (80. Bariš), 
Pavúk.
Dukla: Hruška – Uhrinčať, Kupčík, 
Pišoja (63. Rymarenko), Záhu-
menský (90+2 Hanes) – Migaľa, 
Ľupták (63. Depetris), Willwéber 
– Slávik, Faško, Polievka.

Program Fortuna ligy: 
● 27.8. o 18:00 hod. 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš 
– FK Železiarne Podbrezová (7. 
kolo).
● 30.8. o 18:00 hod. 
FK Železiarne Podbrezová – FC 
ViOn Zlaté Moravce (8. kolo).
● 2.9. o 16:30 hod. 
MŠK Žilina – FK Železiarne Pod-
brezová (9. kolo).

Derby s Duklou opäť pre Podbrezovú.
Železiari v lige stále neprehrali

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Po Kuzmovom treťom góle vytryskol v Zelpo aréne gejzír radosti.  Foto: M. ŠtefánikSúboj s Duklou sledovali viac ako tri tisícky fanúšikov.  Foto: M. Štefánik

Fortuna liga pokračuje v rýchlom 
tempe, pričom máme za sebou 
už šesť kôl. Čo je najpozitívnej-
šie, nováčik z Podbrezovej stále 
nenašiel premožiteľa. V kolónke 
prehier svieti nula okrem nás už 
len Ružomberku.

Železiarov čakali v piatom a šies-
tom kole duely s ďalšími nováčik-
mi – Skalicou a Banskou Bystricou. 
Naši hráči vycestovali na Záhorie s 
vedomím, že súper sa pred sezó-
nou výrazne posilnil. Bodové am-
bície ale tento fakt nemohol nijak 
ovplyvniť. V prvom polčase sa hral 
bojovný futbal, pričom šance boli 
na oboch stranách. Gólu sa dočka-
li diváci až v závere úvodného dej-
stva, keď Marek Kuzma premenil 
pokutový kop po faule na Samuela 
Ďatka. 

Po zmene strán sa vyfauloval 
Erik Grendel. Skúsený stredopoliar 
na hranici veľkého vápna nedovo-
lene zastavil protihráča, rozhodca 
mu ukázal druhú žltú a následne 
aj červenú kartu. Inkriminovaný 
moment mrzel o to viac, že z ná-
sledného priameho kopu trafil Ján 
Vlasko nechytateľne a vyrovnal. 
Skalica sa snažila využiť početnú 
výhodu, lenže v našej bráne bol 
skvelý Richard Ludha. Napokon sa 
už skóre nemenilo a zo Záhoria do-
viezli podbrezovskí futbalisti jeden 
bod. 

„Odohrali sme ťažký zápas. Bolo 
vidieť, že súper je na nás dobre 
pripravený, skvelo dostupoval a 
získaval lopty. Mal dosť šancí, kto-
ré, našťastie, nepremenil. V ko-

nečnom dôsledku bod berieme,“ 
povedal krátko po stretnutí Ro-
man Skuhravý, tréner FK Železiar-
ne Podbrezová. 

Derby s Duklou
Po dueli v Skalici sa už naši hráči 

naplno pripravovali na susedské 
derby s Duklou Banská Bystrica. 
Súboj bol ťahákom celého kola. 
Niet sa čomu čudovať. Zápasy s 
Bystričanmi majú vždy náboj. 

Po rozháranom 
úvode sa k slo-
vu dostal Kukoľ. 
Skúsený stredo-
poliar najskôr 
svoju šancu ne-
premenil, ale v 
akcii pokračoval 
a loptu naserví-
roval Samuelovi 
Ďatkovi, ktorý 
zvnútra veľkého 
vápna otvoril 
skóre. 

„Videl som, 
že Kuky (Vladi-
mír Kukoľ, pozn. 
red.) si nabieha, 
pričom už jeho 
šanca sa mohla 
skončiť gólom. 
Všimol som si 
priestor na jede-
nástke a nebol 
tam žiaden pro-
tihráč. Vlado mi to skvele pripravil 
a ja som loptu už len umiestnil,“ 
opísal Ďatko svoj presný zásah. 

Do prestávky rozvlnila Podbrezo-
vá sieť aj druhý raz, keď sa presadil 
Cobnan. Po zmene strán bola hra 
rozkúskovaná, no šance predsa 

len boli na oboch stranách. Hráči 
Dukly spálili niekoľko tutoviek, ale 
na zakončenie Willwébera nemal 
Ludha nárok – 2:1. Tri body napo-
kon v závere poistil Marek Kuzma, 
ktorý využil svoj čuch na góly a po-
tvrdil povesť strelca. 

„Tréner ma posielal na ihrisko 
s tým, aby som poistil výsledok. 
Síce sme dostali kontaktný gól, 
myslím si však, že nás tento mo-
ment z tempa nevyhodil. Bolo po-

trebné dať ešte 
tretí. Chvalabo-
hu, že sa to po-
darilo,“ vydýchol 
si náš kanonier. 
Ten trošku prek-
vapujúco začal 
duel len na lavič-
ke náhradníkov. 
„Cez týždeň sme 
sa o tom bavili s 
trénerom. Išlo o 
jeho rozhodnutie, 
ktoré plne akcep-
tujem. Ja som bol 
pripravený nastú-
piť kedykoľvek,“ 
povedal Kuzma. 
Najlepší strelec 
druhej ligy z uply-
nulej sezóny do-
dal, že zápas mal 
slušnú úroveň. 
Predsa len však v 
hre svojho tímu 

videl aj viacero nedostatkov.
„Na môj vkus sme dovolili súpe-

rovi dostať sa do mnohých šancí, 
ale opäť nás podržal brankár. Mu-
síme zlepšiť defenzívu, potom mô-
žeme pomýšľať na dobré umiest-
nenie v tabuľke.“ 

Fanúšikovia splnili želanie
Okrem troch bodov potešila aj 

slušná návšteva v Zelpo aréne, kde 
prišlo takmer 3 500 divákov. Atmo-
sféru si hráči naplno užívali, čo po-
tvrdili slová Samuela Ďatka. 

„Priznám sa, čakal som podobnú 
kulisu. Veril som, že príde ešte viac 
ľudí ako na Slovan, čo sa aj potvr-
dilo. Všetci sme si to užili a tešíme 
sa z víťazstva. To má pre nás prida-
nú hodnotu, keďže išlo o derby. V 
ďalších stretnutiach chceme nad-
viazať na takéto výkony a verím, 
že sa nám bude aj naďalej dariť,“ 
vyslovil želanie. 

zaslúžený potlesk
Desať bodov za šesť zápasov je 

solídne vysvedčenie pre nováčika 
našej najvyššej súťaže. Ďatko vidí 
úspech z úvodu sezóny najmä v 
systéme, ktorý Podbrezová prefe-
ruje. 

„Druhá liga nás dobre pripra-
vila. Zbierame body a systém, čo 
hráme, je skvelý,“ doplnil 21-ročný 
futbalista, ktorý v závere za veľké-
ho aplauzu striedal.

„Som domáci hráč, ľudia ma 
poznajú. Veľmi som si užil ich po-
tlesk. Bola to krásna emócia a pre-
vládali vo mne nádherné pocity. 
Takúto pochvalu za výkon a aj gól 
si veľmi vážim,“ priznal. 

Podbrezovskí hráči dostali po 
piatkovom víťazstve od trénera 
voľný víkend. Čaká ich totiž mimo-
riadne nahustený program.

Pôvodne mali okrem duelov v 
lige odohrať aj súboj 2. kola Slov-
naft Cupu na pôde Tvrdošína (24. 
augusta). Zápas bol napokon pre-
ložený na utorok, 6. septembra.

         Priznám sa, čakal 
som podobnú kulisu. 

Veril som, že príde 
ešte viac ľudí ako 
na Slovan, čo sa aj 

potvrdilo. Všetci sme 
si to užili a tešíme sa 
z víťazstva. To má pre 
nás pridanú hodnotu, 
keďže išlo o derby. V 
ďalších stretnutiach 

chceme nadviazať 
na takéto výkony a 

verím, že sa nám bude 
aj naďalej dariť.

Druhý polčas trval takmer hodinu
Výborný futbal, šance na oboch 
stranách a skvelá atmosféra na 
tribúnach, o ktorú sa starali oba 
fanúšikovské tábory. napokon 
aj domáce víťazstvo Podbrezo-
vej nad Duklou. no po zápase sa 
hovorilo aj o iných veciach. Hlav-
ný rozhodca duelu Martin Dohál 
v stretnutí viackrát prerušil hru 
a sporné situácie si opakovane 
pozrel prostredníctvom systému 
VaR alebo čakal na signál od vi-
deorozhodcu. 

Najviac však zarezonovala si-
tuácia z druhého polčasu. V 66. 
minúte strelil Breznanik gól, ale 
postranný arbiter odmával ofsajd. 
Situáciu si prostredníctvom videa 
išiel hlavný rozhodca skontrolovať. 

Na tom by nebolo nič zvláštne, 
keby toto rozhodovanie netrvalo 
niekoľko minút. Asi päťminúto-
vé prerušenie vyviedlo hráčov z 
tempa a prinieslo dávku nervozity 
na obe strany. Nevôľu dali najavo 
aj diváci na tribúnach, ktorí začali 
pískať. Na pozápasovej tlačovej 
konferencii sa k inkriminovaným 
momentom vyjadrili aj tréneri. 
Hosťujúci Michal Ščasný netajil 
rozhorčenie.

„Z môjho pohľadu to bol pre 
fanúšika super zápas. Diváci vide-
li šance na jednej i druhej strane. 
Absolútne však nechápem neus-
tále prerušenia v druhom polčase. 
Duel stratil tempo. Nerozumiem, 
prečo sa nehrá hádam desať minút 
a stále sa čosi rieši. Potom príde 
ďalší hvizd a znovu sa nehrá. Teraz 
nejde o to, či sme vyhrali alebo nie. 

Ide o to, že zápas stratil tempo. 
Tieto prerušenia nepomohli ani 
jednému ani druhému mužstvu.“

Svojmu trénerskému kolegovi 
dal za pravdu aj Roman Skuhravý, 
kouč domáceho celku. Video si 
stihol pozrieť ešte pred samotnou 
tlačovou konferenciou. 

„Pred chvíľou som si pozrel spor-
nú Breznanikovu situáciu. Mne ani 
neprekáža, že to nebol gól. Vadí mi, 
že riešenie situácií trvá veľmi dlho. 
Bavíme sa o milimetroch. Nehrali 
sme niekoľko minút.“

Podobných situácii bolo po zme-
ne strán viac. Hlavný rozhodca na-
pokon nadstavil až deväť minút. 
Avšak aj počas nadstavenia bola 
hra prerušená, dokonca pribudli 
aj striedania, čas sa naťahoval, a 
preto trval druhý polčas takmer 
hodinu...Martin Dohál, hlavný rozhodca duelu (v strede), mal plné ruky práce.  Foto: M. Štefánik

M. Gončár
noviny@zelpo.sk


