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Rozprávkový úvod sezóny pokračuje,
Podbrezová stále bez prehry
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Piatok, 15. apríl 2022. Presne v
tento deň prehrali futbalis FK Železiarne Podbrezová súťažný zápas
naposledy. V rámci druhej ligy podľahli Petržalke na vlastnom trávniku 2:3. Keď si odmyslíme prípravné
merania síl, odvtedy zverenci trénera Romana Skuhravého premožiteľa nenašli.
Famóznu šnúru naťahujú železiari kolo za kolom. Najmä po postupe do najvyššej súťaže sa vynárali
otázniky, či hráči z Horehronia dokážu nadviazať na vydarenú fazónu
aj medzi elitou. Odborníci ich nesmelo označovali za čierneho koňa
súťaže. No asi ani jeden z analy kov nepredpokladal, že Podbrezová
bude mať dnes, ako jediná z prvoligového pelotónu, nula prehier, a
to aj po devia ch odohraných dueloch.
Črtajúcu sa eufóriu v klube kro a.
Tréner Roman Skuhravý prak cky
po každom zápase prízvukuje, že
nehrá na žiadnu sériu a ani nepozerá príliš na tabuľku. No meradlom
kvality sú, predovšetkým, body.
Napriek pia m remízam ich majú
naši hráči sedemnásť. A tento bodový úlovok ich katapultoval medzi
najlepších – na druhé miesto za favorizovaným Slovanom.
Päťgólová nádielka
V rámci siedmeho kola Fortuna
ligy cestovala Podbrezová do Popradu. Práve tu hráva svoje domáce zápasy MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
Ten v doterajšom priebehu sezóny
ešte nevyhral, no húževnato bojuje
v každom stretnu . Nováčika nečakalo nič ľahké, napokon z toho ale
bolo víťazstvo v pomere 5:2.
„Vedeli sme, že súper nepredá
kožu lacno. Prvú polhodinu to bolo
z našej strany dobré, potom hráči prestali behať, čo Liptáci využili.
Kľúčový bol úvod druhého dejstva
– dali sme im priestor na centre a

Rok 2022 je turbulentný aj v spoločnos ŽP Informa ka s.r.o. Dcérska spoločnosť Železiarní Podbrezová a.s. realizovala v tomto roku
viacero projektov, ale ak vna je
aj v iných oblas ach. Ján Gaboň,
generálny riaditeľ ŽP Informa ka
s.r.o., v rozhovore pre náš dvojtýždenník hodno predošlé mesiace.
Skúste na úvod zhodno ť uplynulé mesiace vo vašej spoločnos ...
- Napriek všetkým nepriaznivým
aktuálnym okolnos am, prioritne
nedostatkom dostupných kapacít IT špecialistov na trhu práce,
môžeme konštatovať, že sa nám v
hodno acom období podarilo dosiahnuť plánované hospodárske výsledky, rast por ólia nami poskytovaných služieb ako aj zabezpečenie
bezporuchovej prevádzky všetkých
kri ckých komponentov technickej
infraštruktúry informačných systémov.

Z obsahu čísla
Do strednej opravy sa
zapojilo viac ako sto ľudí
V predposledný augustový týždeň sa v prevádzkarni oceliareň
uskutočnila pravidelná stredná
oprava. Viac ako 120 zamestnancov akciovej spoločnos
Železiarne Podbrezová a externých firiem realizovalo viacero
opráv na jednotlivých zariadeniach.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 3

Žeriav Beneš doslúžil, na
jeseň ho nahradí nový
Mostový desaťtonový žeriav
Beneš, s číselným označením
317, využívaný v homogenizačnom šrotovom poli pri starom
závode, bol v uplynulých dňoch
demontovaný a zlikvidovaný.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 3

Editoriál
Bývalý hráč Podbrezovej Roland Galčík (v žltom) mohol rozhodnúť o víťazstve Žiliny. V samom závere stretnu a ho vychytal vynikajúci Richard Ludha, ktorý patrí k oporám železiarov od úvodného kola.
Foto: D. Stehlík/cvak.sk

možnosť na návrat do zápasu. Teší
ma, akým spôsobom sme sa do
stretnu a vrá li,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner
podbrezovských futbalistov.
Rešpekt k Fortuna lige
Namlsaní výhrou nad Liptákmi
sme v ďalšom kole privítali ViOn
Zlaté Moravce. Súper do tohto
duelu nepoznal chuť víťazstva. Naopak, my sme boli v laufe, a tak
aj v pozícii papierového favorita.
Defenzíva ViOn-u však odolala a v
priemernom dueli sa zrodila bezgólová remíza. „Nechcem sa veľmi
vyjadrovať o tom, čo sa dialo na
ihrisku. V kabíne sme si niečo po
zápase povedali a ja to zopakujem.
Sme nováčik a máme rešpekt k súťaži. Pre nás bolo odmenou, že sa
Zlaté Moravce pripravovali na náš
futbal. Z hlbokého bloku nám chceli nabúravať hru, dobre bránili a keď
sa k tomu pridala trochu pomalšia
hra, tak bol z toho takýto výsledok,
ktorý ale berieme. Svojich hráčov

mám rád a nemôžem im vyčítať, že
by nechceli,“ znelo po zápase z úst
Romana Skuhravého.
Rozhodol najmladší
Náročný program pokračoval a v
prvý septembrový piatok cestovali
naši hráči do Žiliny. Súpera zvučného mena sa však nezľakli. Napriek počiatočnej prevahe hos sa
do šancí dostávali aj domáci, ale
skóre sa nemenilo. Nepomohlo ani
vylúčenie Žilinčana Nemčíka ešte v
prvom polčase. Gejzír rados vytryskol až v nadstavenom čase, keď
o troch bodoch pre mužstvo z Horehronia rozhodol najmladší hráč
na trávniku – striedajúci Andy Masaryk.
„Považujem to za šťastné víťazstvo. Som spokojný s tým, ako sme
hrali do vylúčenia, potom prišla
sterilita. Vážime si, že sme v Žiline
zvíťazili, ale v druhom polčase sme
hrali veľmi pomaly. Videl som na
hráčoch trošičku frustrácie, že nám
to nejde. Chýbala nám trpezlivosť,

potom robíte chyby. Súper hrozil z
pro útokov. Keby sme dostali od
Galčíka gól, nemohli by sme sa čudovať,“ povedal po zápase náš tréner. Napriek tomu, že stále vidí vo
svojom me priestor na zlepšovanie, tri body zahriali pri srdci každého fanúšika.
Galčík prišiel v závere
Otázkou pred duelom v Žiline
bolo i to, či pro Podbrezovej nastúpi Roland Galčík, ktorý v minulej
sezóne obliekal dres nášho mu.
Slovenský reprezentant do 21 rokov
napokon vybehol na trávnik až v
jeho úplnom závere, napriek tomu
sa mohol stať hrdinom. Po zaváhaní
obrany sa rú l sám na brankára Richarda Ludhu, no ten ho bravúrne
vychytal.
„Celá situácia bola zvláštna. Naši
hráči sa zrazili a zrazu bol Galo (Roland Galčík, pozn. red.) sám predo
mnou. Som rád, že som zasiahol a
pokračovanie na strane 8

ŽP Informatika s.r.o. je úspešná aj
v oblasti verejných obstarávaní
M. Gončár
noviny@zelpo.sk
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Na aké projekty ste sa najviac zameriavali?
- V rámci schváleného projekčného plánu na rok 2022 realizujeme
projekty, ktoré sú viac inovačného
charakteru. Prinášajú
zmenu pohľadu na výstavbu aplikácie, ktorý
sa zameriava najmä na
proces prechádzajúci
naprieč podnikom a na
využívanie služieb kooperujúcich systémov.
Meníme pohľad na
architektúru tak, aby
bola flexibilná pri vzájomnej komunikácii a
vystavovaní modulov.
Tiež sa sústreďujeme
na vyššiu úroveň automa zácie činnos používateľov. Informačné systémy sú čoraz viac sofis kovanejšie
so stále väčším počtom a rozsahom
výpočtových algoritmov.
Keďže náročnosť neustále ras e,
sú kladené aj vyššie nároky na analýzu, návrh architektúry, programovanie a prevádzkovanie. V celom

tomto procese sa snažíme zjednodušovať život aj sebe. Znamená to,
že popri vývoji a prevádzke aplikácií
pracujeme aj na automa zácii nami
zabezpečovaných činnos .
V poslednom čase
ide, napríklad, o automa cké kompilovanie
aplikácií, automa cké
vystavovanie aplikácií
na server, výstavba doménovej infraštruktúry a podobne.
Aké konkrétne projekty máte aktuálne rozbehnuté?
- Z aktuálne realizovaných projektov si
najväčšiu pozornosť zaslúži projekt
Inovácia výrobného IS, kde ukončujeme vývoj plánovania valcovne rúr
a spúšťame vývoj evidencie výroby.
V projekte Vnútropodniková
prepravná logis ka sme v prvom
polroku spus li do produkčnej prevádzky IS Automobilovej dopravy a
pokračujeme v elektronizácii sprie-

vodných dokladov, inovácii váh a
logis ke dopravy prevádzkových
vozidiel.
V rámci projektu Inovácie atestov
sme v tomto roku spus li do produkčnej prevádzky modul plánovania skúšok a finalizujeme vytváranie samotných atestov.
Analýzy sme začali aj v ďalších
inovačných projektoch, akými sú
Finančný server a MTZ. Po niekoľkoročných snahách o náhradu systému Profix – IS pre výrobu, renováciu a opravu náhradných dielov a
náradia sme spus li implementáciu
externého systému MONACO od
spoločnos SOFTIP, a.s.
Podobne je to aj v oblas evidencie odpadov a napojenia na štátny
IS odpadového hospodárstva, kde
aktuálne implementujeme IS ENVITA od spoločnos INISOFT s.r.o.
Z úplne nových projektov je to
pokračovanie na strane 2

V kalendári sme otočili ďalšiu
stranu. Svie v nej september. Deviaty mesiac rozhodne
nemá prívlastok populárny.
Končí sa leto, nastupujú chladnejšie a kratšie dni a de sa
vracajú do škôl. Prepadá nás
nostalgia a spomíname na
chvíle voľna. Toto obdobie neobľubujú najmä žiaci. Smerujú
k povinnos am, a po dvoch
mesiacoch opäť zasadajú do
lavíc. Nový školský rok otvorili
aj študen z našej školy. Privítal ich zástupca zriaďovateľa,
riaditeľka školy i triedni učitelia. Čaká ich desať mesiacov
náročných úloh, ale aj nových
priateľs ev či pekných chvíľ.
Príchod prvého jesenného mesiaca defini vne zatvoril brány
kúpaliska v Podbrezovej. Počas horúcich dní ho navš vilo
množstvo ľudí. Záver leta mali
rušný naši kolegovia v oceliarni, kde sa uskutočnila plánovaná stredná oprava a rovnako
tak nezaháľali ani energe ci.
Hrad Ľupča má zasa novú atrakciu pre turistov. Bodku za
letnou sezónou dalo otvorenie
stálej expozície militárií. Slávnostný nádych udalos umocnila prítomnosť viacerých hosa desiatok návštevníkov. Vo
svete športu je rušno každý
deň. Niektorí naši zamestnanci
bežali od Ta er k Dunaju, ďalší
zasa povzbudili letných biatlonistov v Predajnej. Naďalej sa
tešíme z výkonov futbalistov.
Železiari v lige stále neprehrali
a atakujú najvyššie priečky v
tabuľke. Okrem toho postúpili
v ligovom pohári. Letu síce odzvonilo, ale prostredníctvom
vašich fotografií sme sa vrá li
späť a zaspomínali si na vaše
dovolenky. Nezabudli sme na
jubilantov, odchádzajúcich kolegov a ani lúš teľov krížovky.
V našom dvojtýždenníku si, veríme, každý nájde to svoje. A aj
vy sa môžete podieľať na jeho
tvorbe. Ak máte pre nás p na
reportáž, poznáte zaujímavého či úspešného kolegu alebo
niekoho s nevšednou záľubou,
dajte nám vedieť mailom, telefonicky alebo príďte osobne
do redakcie. Tešíme sa na vaše
nápady...
Milan Gončár
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Prihovára sa vám Ing. Ján Villim,
člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s.

Programom predstavenstva
prevyšujeme iné spoločnosti
Vážení spolupracovníci,
v minulých číslach Podbrezovanu som upriamil vašu pozornosť na
Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblas starostlivos o zamestnancov. Jeho obsah tvorí nadštandard starostlivos o zamestnancov a ja
vám v pravidelnom seriáli postupne predstavujem jeho dôležité čas .
Robím to z dôvodu, aby si každý pracovník mohol uvedomiť, že popri
napĺňaní úloh, ktoré nám vyplývajú z Kolek vnej zmluvy a s ktorými
sa môže stretnúť v ktorejkoľvek spoločnos , vytvára Predstavenstvo ŽP
a.s. priestor, aby sa staralo o svojich zamestnancov čo najlepšie. Dôkazom toho je aj aktuálne medziročné 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 dozviete viac o zamestnaneckej palivovej platobnej karte, o ktorej hovorí článok 9.
Železiarne Podbrezová a.s. ponúkajú svojim zamestnancom na
nákup
pohonných
hmôt (PHM), na ich
vlastnú žiadosť, zamestnaneckú palivovú platobnú MOL
Group GOLD kartu
SLOVAKIA EMPLOYEE spoločnos SLOVNAFT, a.s. Žiados sú
k dispozícii na sekretariátoch jednotlivých prevádzkarní a
odborných útvarov,
v odbore personalis ky a miezd
a na intranete. Vyplnenú žiadosť,
schválenú vedúcim prevádzkar-

ne alebo odborného útvaru, je
potrebné doručiť odboru personalis ky a miezd, kde
bude posúdená a pri
dodržaní stanovených
podmienok schválená.
Karta oprávňuje zamestnanca za odplatu
bezhotovostne nakupovať PHM v sie čerpacích staníc spoločnos SLOVNAFT, a.s.
na území Slovenskej
republiky v priebehu
jedného kalendárneho mesiaca, maximálne vo výške
mesačného limitu. V súčasnos je
limit pre kategóriu „THZ“ 150 eur

a kategóriu „R“ 100 eur. Uvedené
limity môžu byť v budúcnos prehodnotené a následne upravené.
Mesačná výška limitu nesmie byť
prekročená. Odberom na kartu
získa zamestnanec zľavu vo výške
0,0055 eur za liter opro predajnej
cene. Doklad vydaný na čerpacej
stanici má len informa vny charakter. Zľava bude pracovníkovi
poskytnutá pri zúčtovaní zrážky
zo mzdy za skutočne odobraté pohonné hmoty v danom mesiaci. V
prípade, že zamestnanec nedodrží
stanovené podmienky, môže mu
byť karta zablokovaná.
Poškodenie, stratu alebo odcudzenie karty je zamestnanec
povinný bezodkladne nahlásiť na
Zákazníckom centre spoločnosSLOVNAFT, a.s. na telefónnom
čísle 02/58597800 a následne
uvedenú skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi e-mailom na adresu bulikova@zelpo.sk, tazka.marna@zelpo.sk,
chamaj@zelpo.
sk, respek ve na klapkách 2965,
2805. Neplatnú, poškodenú alebo
z iného dôvodu blokovanú kartu je
zamestnanec povinný bezodkladne odovzdať v odbore personalisky a miezd.

ŽP Informatika s.r.o. je úspešná
aj v oblasti verejných obstarávaní
dokončenie zo strany 1
Evidencia budov, ktorý sa zameriava na elektronizáciu agend, dosiaľ
vedených buď papierovo, v Exceli
alebo aj vo viacerých neprepojených a úzko špecializovaných doménových systémoch. Začiatkom
roka sme dokončili vývoj v projekte
Úložisko elektronických archívnych
dokumentov s dodávkou špecializovaných skenerov. Samozrejme,
že realizujeme aj množstvo požiadaviek pre ŽP a.s. v rámci všetkých
prevádzkovaných systémov. Čím
viac so véru odovzdávame do produkcie, tým viac podnetov na ďalší
rozvoj k nám prichádza.
Spomínate projekty v Železiarňach Podbrezová. Akú činnosť
vykonávate v dcérskych spoločnos ach?
- V týchto spoločnos ach zabezpečujeme nepretržite vývojové
aj prevádzkové činnos . Úspešne
sme tento rok spus li Obchodný
portál v PIPEX Italia. V ŽP EKO QELET a.s. sme implementovali Dochádzkový systém s viacerými špecifickými požiadavkami a aktuálne
v ŽIAROMAT-e a.s. Kalinovo, v spolupráci so ŽP a.s., implementujeme Model nákladovos . V oblas
zabezpečenia prevádzky a rozvoja
technickej infraštruktúry informačných systémov sa zrealizovalo predĺženie podpory a upgrade skupiny
aplikačných a databázových serverov v cloude, archív servera na
novom závode a migrácia serverov
spoločnos Tále a.s., finalizácia
upgradu pripojenia do Internetu v
ŽP a.s. a dcérskych spoločnos ach
a doladenie nových výkonnejších
záložných liniek.
Počas pandémie sa do popredia
dostala práca z domu – home office. Aké úlohy vám z toho vyplývajú?

Jeden z dátových rozvádzačov inštalovaný v rámci rekonštrukcie op ckej siete.
Foto: ŽP Informa ka

- V súvislos so stúpajúcim
trendom požiadaviek na prácu
formou home oﬃce sme v predošlom období realizovali nákupy
a zapožičanie techniky, nákupy
zariadení pre videokonferencie a

rozširovanie video konferenčných
učební, upgrade interného video
konferenčného systému Gitsy, rozšírenie Webex licencií a podpora
pre zavedenie e-learning služieb v
externom prostredí.

Počas strednej opravy v hydrocentrále Piesok.

Foto: T. Kubej

Stredná oprava technologického
zariadenia v hydrocentrále Piesok
Jozef Kováčik
vedúci strediska energe ky SZ

V dňoch 22. až 26. augusta vykonali pracovníci prevádzkarne
energe ka v hydrocentrále Piesok
strednú opravu technologického
zariadenia.
Na strojnom zariadení boli práce
zamerané na kontrolu rozvádzacích
lopa ek, obežných kolies turbín a
výmenu puzdra pod upchávkou na
turbíne č. 2. Pracovníci vymenili
kožené tesnenia na piestniciach
pre ovládanie guľových šupátok
oboch turbín a na potrubných rozvodoch chladiacej vody nefunkčné
uzatváracie a regulačné armatúry.
Na elektrickom zariadení bola
oprava zameraná na kontrolu, vyčistenie izolácie vinu a generátorov, revíziu šesťkilovoltovej a 0,4
kilovoltovej rozvodne (vyčistenie

zbernicového systému a izolátorov od prachu, kontrolu a do ahnu e prúdových spojov, výmena
olejovej náplne, vonkajšia revízia
transformátorov vlastnej spotreby,
kontrola vinu a budičov, kontrola
komutátorov).
Opravy uskutočnili aj na ha Bystrá a vo vodojeme Diel. Na ha Bystrá bolo opravené kruhové stavidlo
a splavený štrk od česlice. Vo vodojeme Diel boli práce zamerané na
kontrolu a údržbu čis acich strojov.
Boli premazané všetky klzné čas ,
došponované reťaze a opravené
česlice. Počas strednej opravy elektrárne vyčis li pracovníci vodojem
Diel od nánosu piesku a bahna, ktoré sa realizovalo v troch zmenách.
Okrem toho skontrolovali sacie
koše na výtokovom potrubí úžitkovej vody pre starý a nový závod
Železiarní Podbrezová a.s.

Novinky máte aj v oblas bezpeč- verzitou Mateja Bela v Banskej
nos a sieťovej infraštruktúry...
Bystrici, Fakultou prírodných vied
- V tomto smere nezaháľame. (FPV UMB), Súkromnou spojenou
V spolupráci s prevádzkarňou školou Železiarne Podbrezová (SSŠ
centrálna údržba pracujeme na ŽP) a ŽP Informa ka s.r.o. (ŽP INF).
zálohovaní kri ckej sieťovej infra- Strany memoranda sa dohodštruktúry ŽP a.s. Realizovali sme li rozvíjať spoluprácu za účelom
upgrade an víruzvýšenia efeksového systému
vity vzdelávaV prvom polroku
Eset,
pripravunia (SSŠ ŽP) s
jeme predĺženie
nadväznosťou
roku 2022 sme zapodpory a rozšírena profesijný
znamenali úspechy
nie ochrany počíbakalársky štuaj v oblasti verejných
tačov a ež rozšídijný program
renie monitoringu obstarávaní. Zúčastnili a p l i k o v a n á
kľúčových kompoinforma ka a
sme sa štyroch
nentov informačvývoj so vésúťaží, v troch z
ných systémov.
ru (FPV UMB)
V oblas sieťoa s odbornou
nich sme podali
vej infraštruktúry
praxou
(ŽP
najlepšiu ponuku.
bol
realizovaný
INF), ktorého
upgrade backbocieľom je zvýne siete a rozšírenie a navýšenie šenie kvality a pripravenos abkonek vity v areáli ŽP a.s. V rám- solventov pre potreby praxe s dôci plánu generálnych opráv sa razom na záujmy rozvoja regiónu.
uskutočňujú ak vity k ukončeniu
rozšírenia op ckej siete v starom Aj počas leta ste pripravili ak vizávode.
ty pre študentov. Aké?
- Každý rok organizujeme letnú
Vaše ak vity smerujú aj mimo brigádu pre vysokoškolských štuželeziarní a ich dcérskych spoloč- dentov IT katedier so znalosťou
nos . Skúste ich viac predstaviť.
jazyka Java. V rámci tejto ak vity
- V prvom polroku roku 2022 ich pripravujeme na programovasme zaznamenali úspechy aj v nie v Java infraštruktúre, a po jej
oblas verejných obstarávaní. Zú- zvládnu pokračujeme vo vývoji
častnili sme sa štyroch súťaží, v aplikácie implementovateľnej v
troch z nich sme podali najlepšiu reálnom prostredí. Cieľom ak viponuku. Ide o projekty Redizajn ty je pripraviť študentov na prax
webovej stránky Pevnos Komár- v našej spoločnos a ru nne ich
no pre Mesto Komárno, Aktuali- uviesť do pracovného rámca tak,
zácia webového sídla www.upjs. aby už počas štúdia v nadchádzask pre Univerzitu Pavla Jozefa Ša- júcich ročníkoch mohli pre nás
fárika v Košiciach a Produkcia no- pracovať.
Veríme, že tak dokážeme vytvávej webovej stránky www.eures.
sk pre Ústredie práce, sociálnych rať potenciál dlhodobého pracovvecí a rodiny.
ného pomeru po ukončení štúdia,
V hodno acom období bolo zvlášť v období neustáleho dopytu
podpísané memorandum o vzá- po programátoroch a ich náročnéjomnej spolupráci medzi Uni- ho získavania na trhu práce.
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Do strednej opravy v oceliarni sa zapojilo viac ako sto ľudí
netesnos olejovej nádoby. Potom
bola odčerpaná časť oleja do prepravných nádob a opäť demontovaný konzervátor. Nasledovala
preprava na starý závod a montáž
do trafokobky. Kým sa pracovníci
firmy Hesia venovali dôkladnému
filtrovaniu a vysušeniu oleja a firma REA-S úprave vodných potrubí,
pracovníci elektroúdržby a strojnej údržby zabezpečili pripojenie
elektrických a chladiacich prívodov
k systémom pece. Všetky práce
napokon zabrali päť dní strednej
opravy pri vysokom pracovnom
nasadení všetkých zúčastnených
pracovníkov.

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

V predposledný augustový týždeň
sa v prevádzkarni oceliareň uskutočnila pravidelná stredná oprava. Viac ako 120 zamestnancov
akciovej spoločnos Železiarne
Podbrezová a externých firiem realizovalo viacero opráv na jednotlivých zariadeniach.
Jednou z najnáročnejších akcií bola výmena transformátora
na elektrickej oblúkovej peci EAF.
Zmienenou výmenou sa zakončila
inovácia vysokonapäťového sústrojenstva transformátor-tlmivka
na peci EAF. Vynoveniu predchádzala závažná porucha transformátora na peci LF v roku 2017.
Pri poruche bol vážne poškodený
transformátor a narýchlo zapožičaná náhrada nedosahovala potrebné výkony. To poukázalo na
skutočnosť, že na peci EAF pracuje v náročných podmienkach
viac ako štvornásobne výkonnejší
transformátor z roku 1993, ktorý
nemá žiadnu zálohu. Preto bolo
rozhodnuté o zabezpečení vhodných náhradných zariadení, ktoré
sa uskutočnili v niekoľkých krokoch. Najskôr bol objednaný nový
transformátor od firmy ETD. Tento
stroj má, rovnako ako pôvodný, 50
MVA výkon pri primárnom napä
22 kV a so sekundárnym napä m
riadeným prepínačom odbočiek v
rozsahu 400-800 V. Na sekundárnej strane dosahuje prúd až 48 kA
a priamo napája elektródy oblúkovej pece. Konštrukčne je prevedený ako olejový, vodou chladený a
celková hmotnosť v prevádzke je
85 ton.
Strategické náhradné diely
Prvá výmena transformátora sa
uskutočnila v roku 2018, kedy bol
nainštalovaný nový transformátor
ETD a pôvodný Tamini bol odoslaný na previnu e do Plzne. Medzitým už bežali práce na konštrukcii
a výrobe druhej čas sústrojenstva
– tlmivke. Nová tlmivka od firmy
ETD bola dodaná a nainštalovaná
počas strednej opravy v decembri
2020.
Oprava transformátora Tamini bola úspešne ukončená v roku
2021. Z dôvodu vyskúšania pre-

Koleno odsávania pece EAF – príprava pred montážou kolena (navarenie upevňovacích
konzol).
Foto: P. Gernic

vádzkových vlastnos v reálnych na ktorej sa zúčastnilo niekoľko
podmienkach bol počas strednej prevádzkarní technického úseku
opravy, v decembri 2021, nainšta- a viacero externých firiem. Translovaný na pec EAF, kde pracoval formátor ETD bol po demontáži,
približne osem mesiacov. Aj s ohľa- v decembri 2021, náležite pripradom na vek niektorých komponen- vený na prepravu na nový závod.
tov (prepínač odbočiek, chladiče a Zdemontovaná bola expanzná
čerpadlá olenádoba, tzv. konja) bol počas
zervátor a ostatstrednej oprané príslušenstvo
Jednou z
vy v auguste
zväčšujúce výšku
najnáročnejších
tohto
roka
a šírku už aj tak
akcií bola výmena
znovu nainštanadrozmerného
lovaný novší
nákladu. Prevádztransformátora
transformátor
kareň
doprava
na elektrickej
od firmy ETD.
zabezpečila bezV prevádzke
pečný presun na
oblúkovej peci EAF.
je teda nový
vagóne na nový
transformátor
závod do priesaj nová tlmivka, oba stroje od firmy torov revíznej veže prevádzkarne
ETD Plzeň. Pôvodné zariadenia od energe ka, kde znovu skomple firmy Tamini zostávajú zakonzer- zovaný transformátor čakal osem
vované ako strategické náhradné mesiacov na opätovné nasadenie
diely pre prípad poruchy.
do prevádzky. Príprava na tento
Samotná výmena transformá- úkon sa však začala týždne vopred.
tora je pomerne zložitá operácia, Najskôr boli odstránené aj drobné

Ďalšie opravy
Počas strednej opravy boli na
peci EAF vymenené strategické
náhradné diely. „Konkrétne stĺp
ramena elektród č. 1, nístej pece,
veľké veko a stredové veko, koleno
odsávania, v hydraulike boli vymenené výtlakové a sacie čerpadlá a
uskutočnila sa aj komplexná revízia na ramene uchytenia elektród
č.1. Zrepasovaná bola ež násypka
prísad do bulera. Počas opráv bolo
možné realizovať meranie na kolíske pece, na ktorej je nístej uložená
a zamerala sa aj koľaj otoče portálu pece EAF. Na základe výsledkov
meraní, ktoré plánujeme aj počas
zimnej odstávky, budeme vedieť
vyhodno ť stav zariadenia,“ informoval Peter Gernic, vedúci prevádzkovej strojnej údržby.
Na pec EAF bolo namontované
zapožičané zariadenie Chameleón.
Slúži na kon nuálne meranie teploty pred odpichom. Montáž bola
náročná, vyžadovala si úpravu plošín, bezpečnostných zábradlí, prípravu elektropripojenia, na ktorom
sa pracovalo už niekoľko týždňov
pred samotnou realizáciou a prípravu pripojenia na prívod vzduchu
využitého ako chladiace médium.
Na peci LF bolo demontované staré
chladenie hydraulickej kvapaliny.
Nahradené bolo novým pomocou
doskových výmenníkov. Čiastočne
bola vymenená aj koľajová dráha
panvového voza v dĺžke 36 metrov.
Zariadenie plynulého odlievania
Na zariadení plynulého odlievania (ZPO) bola najrozsiahlejšia

oprava v sekundárnej komore,
ktorú bolo nutné sanovať. Oprava
spočívala v opálení od ocele, mechanického očistenia a vyčistenia
nánosov. Po týchto krokoch nasledovalo otryskanie (pieskovanie)
a následne bolo nutné spevňovať
poškodené čas ver kálnej aj horizontálnej konštrukcie. „V komore
liaceho prúdu č. 1 bolo dokonca
nutné vyrobiť úplne novú plošinu, keďže pôvodná sa už nedala
opraviť. Táto oprava nám v plnom
rozsahu ukázala stav sekundárnej
komory, ktorá je v užívaní od roku
2013. Musíme sa jej prioritne venovať každú strednú opravu, až
kým nebudú vymenené všetky
nosníky,“ upozornil P. Gernic a pokračoval: „Z ďalších prác spomeniem výmenu poškodeného potrubia zo sekundárnej komory. Na
liacom prúde č. 3 sme preven vne
vymenili ťažno-rovnacie stolice.
Zdemontované stolice následne
zgenerálkujeme a pripravíme na
ďalšiu periodickú výmenu počas
strednej opravy plánovanej v zimnom období.“
Opravy na žeriavoch
Počas strednej opravy boli realizované aj opravy na žeriavoch. Na
žeriave č. 269 bolo vymenené lano
pomocného zdvihu. „Ide o sádzací,
čiže strategický žeriav,“ doplnil P.
Gernic. Zároveň dodal, že na dráhe pojazdu mosta ďalšieho strategického liaceho žeriavu č. 234 boli
opravované koľajnicové styky. „Nachádzali sa tam praskliny. Bolo nutné ich vyrezať a nanovo zavariť. Na
žeriave č. 273 bola spevnená plošina pod kabínou, vymenili sa prevodovky pojazdu mosta a ež hladké
a záberové kolesá pojazdu mosta.“
Je to len krátke zhrnu e čas vykonaných prác, ktoré naši pracovníci a zamestnanci externých firiem
splnili včas.
„Chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa na úspešne vykonaných
opravách podieľali, či už to boli naši
pracovníci strojnej údržby, elektroúdržby, pracovníci oceliarne, prevádzok dopravy a energe ky, ale
aj zamestnancom externých firiem.
Vďaka nim bola realizovaná augustová stredná oprava v oceliarni k
spokojnos ,“ dodal P. Gernic.

Žeriav Beneš doslúžil, na jeseň ho nahradí nový
cou defektoskopie. Realizovali sme
jednotlivé skúšky v spolupráci s
geode ckou firmou Geo Žilina,“ inMostový desaťtonový žeriav Be- formoval Ivan Strigáč, prevádzkový
neš, s číselným označením 317, technik zdvíhacích zariadení v prevyužívaný v homogenizačnom šro- vádzkarni oceliareň.
Ako ďalej vysvetlil, následne na
tovom poli pri starom závode, bol
v uplynulých dňoch demontovaný žeriave Beneš kontrolovali priehyb
a zlikvidovaný. Železiarňam Pod- (pružný, trvalý). Na hák kladnice
bola
pomocou
brezová slúžil
viazacích
prosdvadsať rokov
a bol určený
Po vyhodnotení triedkov zavesená
platňa s váhou 11
na výkladku a
všetkých meraní
500 kilogramov,
nákladku šrotu
čím bola nosnosť
bol zistený trvalý
z nákladných
žeriava prevýšená
áut a železničpriehyb žeriava,
o 15 percent podľa
ných vagónov.
ktorý nedovoľuje jeho normy pre vykoV roku 2006
nanie skúšky prieprešiel geneďalšie používanie
hybu. „Geode cky
rálnou oprapre bezpečnú a
sme premerali stav
vou a fungoval
pred, čiže bez záťadoteraz.
plynulú prevádzku
že, následne so záO jeho likťažou a posledné
vidácii nebolo
vopred rozhodnuté. Žeriav ale vy- meranie sme vykonali opäť bez zákazoval znaky poruchy, preto bola ťaže. Po vyhodnotení všetkých menariadená jeho hĺbková kontrola. raní bol zistený trvalý priehyb žePočas generálnej opravy žeriavovej riava, ktorý nedovoľuje jeho ďalšie
dráhy boli pri obhliadke zistené via- používanie pre bezpečnú a plynulú
prevádzku,“ pokračoval I. Strigáč.
ceré závažné poškodenia.
„Najzávažnejšími poškodeniaNutná demontáž
mi boli praskliny priečnikov okolo
Po zhodnotení aktuálneho stazvarov a uchytenia mosta. Tieto
praskliny sme dali preveriť pomo- vu sa dospelo k záveru, že žeriav
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Demontovaný nosník žeriavu č. 317 (Beneš).

nemôže byť ďalej prevádzkovaný, pričom bolo nutné prihliadať
na predpísané normy. Preto bolo
rozhodnuté o jeho demontáži. Realizovala ju firma KPK spol. s.r.o.,
ktorá našej spoločnos dodá nový.
Žeriav od firmy KPK spol. s.r.o. je
už vo výrobe a s jeho montážou by
sa malo začať začiatkom októbra.

Foto: P. Gernic

Obmedzenia nie sú
Napriek neplánovanej likvidácii
žeriava nie je realizácia pravidelných úloh na šrotovom poli obmedzená.
Vďaka promptnej reakcii zainteresovaných je spracovanie vstupnej suroviny bezproblémové. Namiesto Beneša je v súčasnos viac

využívaný žeriav číslo 177 s rokom
výroby 1976, ktorý je v pláne výmeny.
Realizovať práce pomáha aj kolesový nakladač Fuchs. „Ide o hydraulický stroj, ktorý je vybavený
drapákom, pomocou ktorého zabezpečuje plynulú vykládku šrotu,“
dodal I. Strigáč.
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Žiaci sa vrátili späť do školských lavíc
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Začiatok septembra sa každoročne viaže s novým školským
rokom. Tento rok sa brány základných aj stredných škôl na Slovensku otvorili 5. septembra a
výnimkou nebola ani Súkromná
spojená škola Železiarne Podbrezová (SSŠ ŽP).
Žiaci a pedagógovia sa tradične zišli na parkovisku pred budovou školy. V úvode sa všetkým
zúčastneným prihovorila Miriam
Pindiaková, riaditeľka SSŠ ŽP. Na

slávnostnom otvorení nového
školského roka osobitne privítala
prvákov, pre ktorých sa naša škola
stáva novou a nepoznanou. „Nie je
ľahké vymeniť miesto najstaršieho
žiaka základnej školy za postavenie
najmladšieho študenta strednej
školy. Pre mnohých to bude ťažký
súboj medzi vlastnou individualitou a prostredím, ktoré má mnoho
podôb. Budete si postupne zvykať
na nových spolužiakov, ako aj na
nových učiteľov.“
Vo svojom príhovore nezabudla
ani na maturantov a žiakov treeho ročníka učebných odborov,

pre ktorých bude aktuálny školský
rok dôležitým medzníkom. „Želám
vám, aby ste vytrvali v doterajšom
snažení a aby ste obstáli v jednotlivých skúškach, ktoré vás v priebehu a na konci školského roka
čakajú. Verím, že náročnosť štúdia
v poslednom ročníku všetci hravo
a bezproblémovo zvládnete.“
Riaditeľka školy sa prihovorila
aj kolegom – pedagógom. „Na vás
leží bremeno veľkej zodpovednos-

Po letných prázdninách mali žiaci dobrú náladu a do školy sa tešili.

Slávnostné otvorenie nového školského roka.

Foto: T. Kubej

za celý výchovno-vzdelávací proces v škole. Vychovávate a vzdelávate celou svojou osobnosťou,
nehľadiac na čas, zdravie a ohodnotenie svojej náročnej a zodpovednej práce. Škola a žiaci v nej
tvoria zložitý organizmus, v každej
lavici sedí iný žiak, ktorého osobnosť máte poznať. K tomu všetkému vám prajem veľa pozi vnej
energie, množstvo pedagogického
taktu, pevné zdravie, osobnú spokojnosť a naplnenie všetkých ambícií na ceste za vzdelaním.“
Miriam Pindiaková pripomenula, že vďaka neustálej podpore
zriaďovateľa Železiarne Podbrezová a.s. boli čiastočne zrekonštruované vonkajšie aj vnútorné priestory školy a školského internátu.
Rekonštrukcia priestorov bude
naďalej pokračovať aj počas školského roka, čím sa výrazne zlepšia
podmienky na štúdium. Takisto

Foto: T. Kubej

predstavila nových kolegov, ktorí
posilnili pedagogický zbor SSŠ ŽP.
Trojici Ján Glemba, Peter Perún
a Ľuboslav Zaťko popriala rýchlu
adaptáciu s novým prostredím a
zaželala im, aby sa v novom kolek ve cí li dobre. Na záver všetkým popriala veľa úspechov, chu
a elánu do nových dní školského
roka 2022/2023.
Možnosť platenej praxe
Po riaditeľke školy sa prítomným
prihovoril Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP
a.s, ktorý žiakom aj pedagogickým
zamestnancom SSŠ ŽP zaželal úspešný školský rok. Zároveň žiakom
pripomenul možnosť brigády v našej spoločnos , kde je podmienkou vek 18 rokov. Okrem naberania nových skúsenos vo fabrike
a prepojenia teórie s praxou si tak
môžu privyrobiť popri škole.

AKÚ VÝŠKU ODMENY MÔŽETE ZÍSKAĥ:

Ponorte sa do sveta
výhod programu
Bank at Work

AŽ

400 €

Vaša Îistá mzda

Výška vašej mesaÎnej odmeny

800 €

16 €

Za rok od nás dostanete
192 €

1 000 €

20 €

240 €

1 200 €

24 €

288 €

BEŽNÝ ÚÍET S 2 % ZO MZDY NAVYŠE
Posielajte mzdu svojim zamestnancom do UniCredit Bank a my ju každý mesiac poÎas jedného
roka zvýšime o 2 % až do celkovej výšky odmeny 400 eur.
SPOTREBNÝ ÚVER S PRVOU SPLÁTKOU SPÄĥ
KeÐ si vaši zamestnanci zoberú úver od UniCredit Bank, vrátime im prvú splátku na úÎet.
INVESTÍCIE SO ZþAVOU A S MESAÍNOU INVESTÍCIOU SPÄĥ
Pri pravidelnej investícii pošleme zamestnancom mesaÎnú platbu späĦ. Pri jednorazovej
investícii majú 50% zÿavu na vstupný poplatok.
HYPOTÉKA S PRVOU SPLÁTKOU SPÄĥ
K hypotéke ponúkneme vašim zamestnancom v rámci zvýhodnených podmienok vrátenie
prvej splátky na úÎet.
AUTO ÚVER S PRÍSPEVKOM NA TANKOVANIE
Zaistíme vašim zamestnancom výhodné Ɖnancovanie auta, navyše im pridáme príspevok na
tankovanie.

Bankomat UniCredit Bank nájdete teraz v Brezne v obchodnom dome
COOP Jednota na Nám. gen. M. R. Štefánika 44.
Kontaktujte nás
Erika Parašínová, riaditeÿka poboÎky Banská Bystrica
Tel.: +421 908 721 038 | E-mail: erika.parasinova@unicreditgroup.sk

Založte si úÎet, posielajte si k nám výplatu
a my vám ju každý mesiac zvýšime o 2 %.

Internet
www.unicreditbank.sk/bankatwork

Exkluzívna ponuka pre zamestnancov Železiarní Podbrezová
a dcérskych spoloÎností.

UniCredit Bank
poboÎka Banská Bystrica
SC EUROPA, Na Troskách 25

Na založenie úÎtu použite svoj promokód 31562141.

PODMIENKY AKCIE BANK AT WORK
Bežný úÎet – mesaÎná odmena 2 % zo mzdy je vyplácaná poÎas trvania až 12 mesiacov v maximálnej celkovej výške 400 eur za predpokladu uskutoÎnenia 3 transakcií platobnou kartou každý
mesiac. • Spotrebiteÿský úver – odmena sa vzĦahuje na úvery s minimálnou splatnosĦou 60 mesiacov. • Hypoúver – odmena sa vzĦahuje na úvery s minimálnou splatnosĦou 10 rokov. • Investície
(investiÎný alebo kombinovaný produkt) – odmena bude vyplatená v prípade vopred uhradeného jednorazového vstupného poplatku a trvania produktu v Îase výplaty odmeny. • S investíciou
je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutoÎný výnos bude zodpovedaĦ oÎakávanému výnosu. • InvestiÎné možnosti uvedené v tomto dokumente nezohÿadĉujú individuálnu
situáciu klienta a nemusia zodpovedaĦ identiƊkovanému cieÿovému trhu. • Auto úver – odmena v podobe CCS tankovacej karty. • Ponuka dostupných produktov a detailné podmienky kampane
sú k dispozícii na stránkach www.unicreditbank.sk/bankatwork. • Toto oznámenie slúži len na informaÎné úÎely a nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy. • Ponuka platí od 1. 7. do 31. 12. 2022.

Infolinka +421 2 6920 2090
www.unicreditbank.sk/bankatwork

SZUCBSK22001_inzerce_SK_dvoustrana_267x187,5.indd 1

05.08.2022 14:16

SZUCBSK22001_inzerce_SK_dvoustrana_267x187,5.indd 2

05.08.2022 14:16

'92-7êå'(11Ì.å(/(=,$51Ì32'%5(=29ÉDV

87,*:-B7>)6

WWW.PODBREZOVAN.SK

STRANA 5 | ČÍSLO 18/2022

=$/2å(1ê952.8

Od Tatier k Dunaju
bežali aj naši spolupracovníci
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V dňoch 13. a 14. augusta sa
uskutočnil jubilejný desiaty ročník štafetového behu Od Ta er k
Dunaju. Zúčastnili sa ho a úspešne
dobehli do cieľa aj naši spolupracovníci Mar na Jarganová z odboru zásobovania, Henrich Jargan z
odboru expedície a obchodnej administra vy, Alena Ťažká z odboru
riadenia a zabezpečenia kvality a
manželka zamestnanca Ľubica Kureková. V dvanásťčlennom me s
názvom „Pohodári zo ŽP“ bežali
spolu s českými kolegami nášho
obchodného partnera VÚHŽ.
Už tradične bežci štartovali z Jasnej a cieľ mali v Bra slave. Celková
dĺžka týchto štafetových pretekov je
345 kilometrov. Trať behu tvorí 36
úsekov rôznej dĺžky a náročnos .
Dĺžka jednotlivých úsekov sa pohybuje od 7 do 12 kilometrov. Každý
bežec z družstva absolvuje tri úseky,
približne s odstupom 8 až 10 hodín.
Spolu tak zabehne okolo 30 kilometrov počas necelých dvoch dní.
Pre Mar nu Jarganovú to bola
tento rok už piata účasť na najznámejších štafetových pretekoch

Na tieto preteky sa veľmi rada
vraciam a odporúčam
ich aj iným bežcom,
predovšetkým pre
vynikajúcu atmosféru
a možnosť pobehať
rôzne kúty Slovenska.

Chopok, Kotliská a okolie – Nízke Tatry.

Foto: V. Slezák

Dovolenku ste si užívali doma i v zahraničí
Letné mesiace väčšina z nás, okrem práce, využila aj na oddych. V uplynulých vydaniach novín Podbrezovan sme vás vyzvali, aby ste nám do redakcie poslali fotografie z vašej dovolenky. Prišlo nám mnoho fo ek. Kým niektorí si vybrali na relax more, viacerí z vás uprednostnili Slovensko a jeho
krásy, prípadne s hli oboje. Vybrané fotografie postupne zverejníme, aby
ich mohli obdivovať aj ďalší naši čitatelia, prípadne sa nechali inšpirovať.

Tím s názvom „Pohodári zo ŽP“ úspešne dobehol do cieľa aj v tohtoročnej edícii štafetových pretekov Od Ta er k Dunaju.
Foto: archív M. Jarganovej

v rámci Slovenska. S aktuálnym mom štartovala tre krát po sebe.
„Na pretekoch bola, ako každý rok,
skvelá atmosféra. Navyše, šlo o jubilejný desiaty ročník, preto sme si
ho rozhodne nechceli nechať ujsť.
Výsledný čas sme mali síce horší
ako vlani, avšak pre rôzne zranenia
a ochorenia členov našej štafety
sme boli v cieli napriek tomu spokojní, pretože každý sa snažil podať
čo najlepší výkon,“ zhodno la výkon družstva.
Bežkyňa zo zásobovania si myslí,
že pri štafetových pretekoch tohto
druhu je najdôležitejšie držať sa
známeho hesla „všetci za jedného, jeden za všetkých“ a vzájomne
sa podporovať, keďže každý beží
nielen za seba, ale aj za spoločný
výsledok. Pripomína, že chuť vzdať

sa neprichádza do úvahy. Podľa M.
Jarganovej je fajn mať natrénované behy vo vysokých horúčavách,
čo býva väčšinou najťažšie.
„Na eto preteky sa veľmi rada
vraciam a odporúčam ich aj iným
bežcom, predovšetkým pre vynikajúcu atmosféru a možnosť pobehať rôzne kúty Slovenska. Môžete
spoznať nových bežeckých kamarátov či vyskúšať si zvládanie adrenalínových situácií pri nočných
behoch. Na záver by som chcela
v mene nášho mu veľmi pekne
poďakovať vedeniu ŽP a.s. za sponzorskú podporu.“

Jazero Oeschinensee vo Švajčiarsku.

Dovolenka v Sharm el Sheikh.

Foto: R. Husenicova

Foto: J. Jánošík

NASLEDUJTE SRDCE
A PRIDA JTE SA K NÁM

Máme štedré beneﬁty
pre každého.

V mobilnej aplikácii VšZP
s Peňaženkou zdravia MAXI získate:

120 €

AŽ
NA ZUBY AJ NA
JEDNU NÁVŠTEVU
ZUBÁRA

VsZP-JesennaKampan-158_2x106mm-Podbrezovan.indd 1

100 €

AŽ
NA OKULIAROVÝ
RÁM PRE DETI
AJ DOSPELÝCH

AŽ 450 €

NA STROJČEK
NA ZUBY PRE DETI

VIAC AKO

200 €

PRE MAMIČKY
A BÁBÄTKÁ

vszp.sk
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Prinášame vám seriál o systematickej obnove hradu Ľupča

Na hrade Ľupča pribudla
nová stála expozícia


Jedálny lístok
12. – 18. 9. 2022
Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, hlivová
so zeleninou, pečivo.
● Hovädzia roštenka cigánska, slovenská ryža, cvikla,
● Vyprážaný karfiol, zemiaky, tatárska omáčka,
● Kuracie prsia s plnkou, zeleninová obloha,
● Študentský šalát, pečivo.
Utorok
Polievky: karfiolová, horácka, pečivo.
● Bravčový guláš segedínsky, knedľa,
● Morčacie prsia plnené nivou,
ryža, šalát,
● Špenátový prívarok, volské oká,
zemiaky,
● Rezancový nákyp s tvarohom a
jahodami,
● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: šošovicová s kyslou kapustou, pohronská, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané zemiaky, uhorka,
● Hovädzia pečienka sviečková,
cestovina,
● Treska na masle, dusená zelenina,
● Pečené buchty so slivkovým lekvárom, kakao,
● Bageta s kuracím mäsom.
Štvrtok
Polievka: zeleninová, pečivo.
● Kuracie prsia na čínsky spôsob,
ryža, šalát,
● Bravčové stehno na paprike,
knedľa.
Piatok
Polievky: slovenská hubová, pórová s krúpami, pečivo.
● Kuracie stehno na zelenine, štuchané zemiaky s cibuľkou,
● Hovädzie mäso námornícke, tarhoňa, uhorka,
● Pikantný syrový šalát, pečivo,
● Zemiakovo-bryndzové pirohy so
slaninou,
● Bageta tuniaková.
Sobota
Polievka: gulášová, pečivo.
● Bravčová pečienka sedliacka,
červená kapusta, knedľa,
● Kuracie prsia na hubách, ryža,
cvikla.
Nedeľa
Polievka: krémová s ovsenými vločkami a zeleninou, pečivo.
● Bravčová krkovička zbojnícka,
opekané zemiaky, čalamáda,
● Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina.

Hrad Ľupča prechádza obnovou už dve desiatky rokov. Vďačí za to Železiarňam Podbrezová a.s., ktoré zruinovanú pamiatku odkúpili a pus li sa do jej záchrany. V uplynulých vydaniach našich novín sme vám jednotlivé etapy rekonštrukcie podrobne opísali. Seriál o obnove pokračuje aj v aktuálnom čísle, avšak z nedávnej histórie sa presunieme do súčasnos . Práve v tomto období to ž pribudli na hrad ďalšie zachované
predmety a repliky. Tie ešte viac priblížia život našich predkov a pootvoria dvere minulos .
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

V prvý septembrový deň, počas
štátneho sviatku, bola slávnostne
otvorená nová stála expozícia s
názvom Rinčanie zbraní na Ľupčianskom hrade. Jej hlavným cieľom je ukázať návštevníkom hradu
sečné, palné či bodné zbrane, ale
aj rekvizity, kostýmy a figuríny pripomínajúce dejiny hradu. Zachované originály alebo repliky starých
predmetov vás prevedú celou históriou hradu od jeho vzniku v 13.
storočí až po druhú svetovú vojnu.
„Ide o polointerak vnu expozíciu, čiže niektoré fragmenty si
môžu ľudia chy ť. Napríklad brús
na brúsenie čepelí. Ešte stále je
funkčný a počas otvorenia ho už
návštevníci otestovali,“ povedal
Ľubomír Blaško, umelecký kováč,
ktorý expozíciu výtvarne a zbrojársky realizoval. Ten má s hradom
úzke väzby. Pamätá si, ako bol počas jeho detstva sídlom mníšskeho
rádu. „Vtedy bol neprístupný. Keď
rehoľné sestry odišli, vďaka kastelánom sme začali pamiatku navštevovať, boli sme súčasťou prvej
školy šermu a učili sa. Bolo nám
umožnené, aby hrad žil. Som rád,
že je dnes pre verejnosť otvorený.
Ľudia môžu nazrieť do histórie aj
vďaka tejto novej stálej expozícii,“
vyjadril potešenie.
Zbrane patria k hradu
Pásku od dverí polygonálnej bašty, kde je nová výstava inštalovaná,
symbolicky, v dobovom kostýme,
preťal Marian Kurčík, podpredseda
Predstavenstva a ekonomický riaditeľ akciovej spoločnos Železiarne Podbrezová.
„Sprístupnili sme prvky, ktoré k
hradu určite patria. Chceme, aby
bola zachovaná auten cká história. Zbrane sú odjakživa späté s
človekom. Slúžili najskôr na lov, neskôr na obranu či útok. Som veľmi
rád, že sa podarilo túto expozíciu
pripraviť. Určite bude zaujímavá
pre všetkých návštevníkov. Uvidia,
ako to v minulos vyzeralo, aké
zbrane sa používali na obranu počas rôznych etáp našich dejín,“ povedal krátko po otvorení.
Pripravujú ďalšie novinky
Vedenie podbrezovských železiarní týmto krokom potvrdilo, že
dbá nielen o obnovu hradu, ale aj
na postupné dopĺňanie predmetov, ktoré sú s ním úzko viazané.
„Myslím si, že čokoľvek, čo pribudne na hrad počas jeho obnovy,



Jedálny lístok
19. – 25. 9. 2022
Pondelok
Polievky: kapustová s klobásou,
sedliacka, pečivo.
● Bravčové stehno hamburské,
knedľa,
● Hovädzí guláš mexický, ryža,
uhorka,
● Ružový cestovinový šalát s tuniakom,
● Šúľance s makom.

Po slávnostnom otvorení výstavy. V dobových kostýmoch zľava Ľubomír Blaško, Marian
Kurčík a Vladimír Homola (úplne vpravo).
Foto: M. Gončár

bude zaujímavé. Verím, že sa nám
aj v budúcnos podarí pripraviť
ďalšie novinky, aby sme prilákali
ešte viac návštevníkov a oživili históriu aj pre súčasnosť,“ vyslovil želanie riaditeľ a svoje slová rozmenil
na drobné: „Škoda, že sa nezachoval pôvodný inventár. Verím ale,
že sa nám podarí zohnať dobový
nábytok, prípadne vyrobiť repliky
a dostať ich na hrad, aby turis videli, aké zariadenia sa v minulos
používali.“

základe historických predlôh a so
zreteľom na vizuálnu presnosť. Pri
výrobe používal oceľ zo Železiarní
Podbrezová. Samotná expozícia je
rozdelená do tema ckých celkov –
od tatárskych vpádov v roku 1241,
kedy bol hrad postavený, cez obdobie ry erstva a Mateja Korvína či
stavovské povstania. Prístupné sú
aj orientálne zbrane. Výstava je doplnená nálezmi z druhej svetovej
vojny,“ doplnil kastelán.

Lákadlom aj erb
Dôkaz o útokoch
Objekt polygonálnej bašty bol
Vladimír Homola, kastelán hradu vybudovaný ako súčasť hradného
Ľupča, podrobnejšie predstavil do- opevnenia. Svojou hmotnou podbové predmety z novej expozície, statou je prirodzene predurčený
ktoré si budú môcť návštevníci po- na inštaláciu militárií. Obnovené
čas prehliadky pozrieť. „Ideovým strieľne a polygonálny pôdorys sú
zámerom bolo odprezentovať názornou ukážkou obranného sysarcheologické nálezy, ktoré boli tému hradu Ľupča.
objavené počas obnovy pamiatky
Jedným z najväčších lákadiel pov posledných dvadsia ch rokoch. lygonálnej bašty je na zemi vyrytý
Veľkú skupinu tvoerb Gašpara Triria nálezy militábela, ktorý bránil
rií. Potvrdzujú, že
hrad Ľupča pred
hrad v minulos
b o č ka j o v s k ý m i
skutočne odolával
vojskami na zavojenským kon- 52.292%129< čiatku 17. storofliktom. Väčšinu
čia. „V tom čase
nálezov tvoria fragmenty šablí, vojská zničili časť dediny Ľupča, ale
tesákov, šípov, olovených guliek, hrad sa im dobyť nepodarilo. Pri
ale objavené boli i palné zbrane z obrane pamiatky boli zabité osodruhej svetovej vojny. Jednotlivé by, mená ktorých sú zobrazené na
predmety sa našli v hlbokej studni. pamätnej tabuli v hrade,“ dodal V.
Všetky eto prvky sú základom ce- Homola.
lej expozície,“ povedal V. Homola.
Slávnostný akt otvorenia noNásledne doplnil, že výstava je vej stálej výstavy doplnili desiatky
doplnená vernými replikami zbra- turistov, ktorí využili voľný deň a
ní, ktoré sa v minulos mohli na prišli na hrad. Okrem sprístupnehrade vyskytovať. „Vyhotovil ich nia expozície mohli vidieť útroby
umelecký kováč Ľubomír Blaško na stredovekej stavby, vystúpenie
historickej skupiny Via Historica
či sokoliarov zo združenia Biatec.
Vydarený deň na hrade Ľupča bol
dokonalou bodkou za letnou turisckou sezónou.
Hrad Ľupča však svoje brány nezatvára a pre verejnosť je otvorený,
vrátane novej expozície. Aktuálne
informácie o otváracích hodinách
sú uverejnené na webovej stránke
hradlupca.sk.

Na hrad Ľupča prišlo počas štátneho sviatku množtvo návštevníkov.

Foto: M. Jančovič

V nasledujúcom čísle novín Podbrezovan vám prinesieme ďalšiu
časť seriálu, v ktorom odhalíme
etapy dvadsaťročnej systema ckej obnovy hradu Ľupča.

Utorok
Polievky: hovädzia s cestovinou,
brokolicová dánska, pečivo.
● Vyprážané čevapčiči, zemiaky,
šalát,
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa,
kompót,
● Zeleninový nákyp s nivou, uhorka,
● Cesnakové osie hniezda,
● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: držková, roľnícka, pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová omáčka, knedľa,
● Plnený bravčový závitok, ryža,
šalát,
● Furmanské halušky,
● Tofu na kantonský spôsob, zemiaky,
● Bageta Ape to.
Štvrtok
Polievky: prešporská, krúpková,
pečivo.
● Jelenie ragú s brusnicami, cestovina,
● Bravčový rezeň telgártsky, zemiaková kaša, šalát,
● Kuracie stehno so zeleninou,
špenátové rezance,
● Buchty na pare s lekvárom, orechová posýpka, kakao.
Piatok
Polievky: šošovicová kyslá, frankfurtská, pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, ryža, šalát,
● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa,
● Vyprážaná treska plnená brokolicou a syrom, zemiaky, šalát,
● Šalát zeleninový s reďkovkou,
pečivo,
● Bageta Gurmán.
Sobota
Polievka: mrkvová s pórom, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, čalamáda,
● Morčacie prsia prírodné, slovenská ryža, uhorka.
Nedeľa
Polievka: furmanská, pečivo.
● Bravčový rezeň sikulský, knedľa,
● Kuracie prsia s broskyňami, ryža,
šalát.
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V auguste odišli
do predčasného
starobného dôchodku
Stanislav MAKOVNÍK
Ivan SPIŠIAK
Milan SVINČIAK
do starobného dôchodku
Mar n ANDRIŠEK
V mene vedenia akciovej
spoločnos Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú
prácu a do ďalších rokov života
želáme veľa slnečných dní.

V septembri
blahoželáme
Pracovné jubileá
20 rokov
Pavol BERČÍK
Bc. Jaroslav BUDINSKÝ
Alžbeta BUKOVCOVÁ
Miroslav BUKOVINA
Richard CSALA
Marian DANIELIČ
Róbert KLESKEŇ
Ján KLIMO
Peter KYZEK
Ján MEDVEĎ

Marcel MRAVEC
Jozef NIKEL
Ján POSTUPA
Ing. Marcel RONČÁK
Mar n SEKÁČ
Michal ŠTULRAJTER
Milan TLUČÁK
Jozef TURŇA
Henrich WEISENBACHER
Igor ZUBÁK
25 rokov
Ivan FÁBRY
Mgr. Alena HÔRČIKOVÁ
Marek KOLAJ
Ing. Slavomír KRBYLA
Miroslava KURAJDOVÁ
Blanka LACKOVÁ
Janka STRMEŇOVÁ
Iveta ŠOLTÝSOVÁ
Ľubica TRAJTEĽOVÁ
Radislav WÁGNER
30 rokov
Ing. Ladislav BIZUB
Olga ČIEFOVÁ
Michal FAŠKO
Ras slav FRÖHLICH
Ladislav HOLKA
Ján KOVÁČIK
Ing. Pavol MAŤAŠ
Michal SMOLEŇ
Ing. Adrian VRBOVSKÝ

35 rokov
Mária AMBRÓZOVÁ
Milan BÉKY
Juraj BELKO
Jaroslav BUKOVEC
Miloš CABAN
Ján CIPCIAR
Ras slav GROSS
Miroslav CHLEBOVEC
Ing. Mariana CHOMIČOVÁ
Radoslav IVANIČ
Igor JAMRIŠKA
Erika KAMENSKÁ
Marian KÁN
Ing. Václav KORTÁN
Zuzana KOŠTIALOVÁ
Štefan KOŽIAK
Marek KUPEC
Roman LUPTÁK
Joze na MEDVEĎOVÁ HORSKÁ
Vladimír ORAVEC
Július RADOVIČ
Alena RÉVÉSZOVÁ
Peter RIDZOŇ
Roman ROSÍK
Dušan SCHVARZBACHER
Mar n SLIVKA
Ivana STANČÍKOVÁ
Peter SVINČIAK
Peter TURŇA
40 rokov
Ján BALIAK
Juraj BÁNIK
Peter BIBA

Igor BROZMAN
Dušan BÚDA
Miroslav CABAN
Andrea CENCINGEROVÁ
Jozef FAŠKO
Maroš GREGOR
Ing. Juraj HAVRAN
Juraj JÁNOŠÍK
Karol KINDERNAY
Milan KOVÁČ
Miroslav LEITNER
Miloš LEPKO
Roman MUCHA
Peter NÚTER
Zdeno ŠARINA
Peter ŠÁRNIK
Jozef TURŇA
Dušan VRÁNSKY
45 rokov
Ivan FABIAN
Igor KINDERNAY
Ivan KRIŠKA

Ján KVIETOK
Ľubomír LONGAUER
Miroslav MALINA
Pavol MEDVEĎ
Marian RABATIN
Jaroslav ŠKULTÉTY
Cyril ŤAŽKÝ
Životné jubileá
Robert BLAŠKO
Mar n CIBUĽA
Igor FERKO
Mgr. Zuzana KAJABOVÁ
Mar n LEITNER
Drahoslava VRŤOVÁ
Renáta HĽADAJOVÁ
Miroslav MACHAJDÍK
Ing. Ervín MIKULÁŠ
Anna ŠVANTNEROVÁ
Jozef GUBA
Ivan KRIŠKA
Peter NAGY
Ing. Zuzana PENIAKOVÁ

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 17, v ktorej sa ukrýval citát od francúzskeho spisovateľa Anatoleho Franca: „Op mizmus je najpríjemnejšia forma odvahy.“ Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali
Miriam Kočtúchovú Blažinovú z odboru bezpečnos
a životného prostredia. Cenu do súťaže venovala
Všeobecná zdravotná poisťovňa. Výherkyňa si ju môže prevziať v redakcii v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.

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

Hrajte o cenu od Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Opäť sme si pre vás pripravili súťažnú krížovku. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, pošlite znenie tajničky do redakcie Podbrezovana poštou alebo e-mailom, najneskôr do 19. 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.
Autor:
PK
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Rozprávkový úvod sezóny pokračuje,
Podbrezová stále bez prehry
dokončenie zo strany 1
chlapcom som mohol pomôcť,“
povedal Ludha, analyzujúc v hlave
situáciu z 90. minúty.
„Myslím, že si dal loptu do stredu a potom mi ju dával na prvú tyč.
Roz ahol som sa a trafil mi ľavú
ruku. Našťas e, pre mňa to dopadlo dobre,“ vydýchol si.
Na otázku, či sa pred zápasom
s Galčíkom podpichovali, odpovedal so širokým úsmevom: „Sme
najlepší kamará , podpichujeme
sa stále. Pred zápasom nebolo nič
také, čo by nás mohlo znervózniť.
Je krásne, že sme si mohli zahrať
pro sebe i keď sme verili, že bude
hrať od začiatku. Nakoniec nastúpil
v závere a ešte si aj vypracoval šancu. Myslím si, že keby dal gól, ešte
by sme o ňom kecali pár mesiacov.
Galo má dobrú povahu a nabudúce svoju šancu určite premení.
Bolo by zaujímavé, keby nastúpil a
strelil gól svojmu bývalému klubu,“
dodal Ludha.

tamojšej najvyššej súťaže BrukNové posily
Fortuna liga pokračuje v rýchlom Bet Termalica Nieciecza. Uplynulú
tempe a na vavrínoch nespí ani ve- sezónu však dohral na hosťovaní v
denie FK Železiarne Podbrezová. FC Košice.
„Marcela Vasiľa som poznal a
To do ahlo v závere prestupového
obdobia dve nové posily. Novicom sledoval už dlhšie, ale jeho výkonnosť začala graje Marcel Vasiľ,
dovať najmä na
ktorý prichádza
Sme najlepší
hosťovaní v Kodo Podbrezovej
šiciach, kde nás
z poľského mu
kamaráti.
zaujal. Tým,
Bruk-Bet TermaPodpichujeme sa stále. veľmi
že sa nám zranili
lica
Nieciecza
Je krásne, že sme si
niektorí hráči, tak
na hosťovanie
do konca aktu- mohli zahrať proti sebe sme potrebovali
pozíciu
álnej sezóny s
i keď sme verili, že Galo vyriešiť
hal eka a on
následnou opciou. Dvadsaťje- bude hrať od začiatku spĺňa všetky požiadavky. Jeho padenročný futbazápasu. Nakoniec
presne
lista sa narodil
nastúpil v závere a ešte rametre
vyhovujú pozícii,
v Prešove, ako
11-ročný odišiel si aj vypracoval šancu. ktorú potrebujeme doplniť. Je to
do Švajčiarska.
Seniorský futbal si prvýkrát vy- rýchly a technický hráč vo výborskúšal za FC Lerchenfeld v nižšej nom veku. Verím, že hosťovanie
súťaži. V roku 2020 sa presunul do bude obojstranne prospešné a že
Karvinej, od aľ do poľského celku zdvihne úroveň nášho mužstva. Ak
ROW Rybnik, kde zaujal účastníka sa mu bude u nás dariť, môžeme

využiť opciu na jeho kúpu. Marcel prináša do mu konkurenciu,“
povedal pre klubový web Miroslav
Poliaček, generálny manažér FK
Železiarne Podbrezová.
Druhou posilou je obranca Dávid Ovšonka, ktorý na Horehronie
prestúpil z AS Trenčín. V uplynulej
sezóne sa tešil z majstrovského tulu v kategórii U19.
„Počas celého leta sme skautovali vekom ešte dorastenca na
pozíciu stopéra. O Dávidovi sme
vedeli dlhodobo, ale nemysleli
sme si, že by sa to mohlo podariť.
Nakoniec sme, v súčinnos s hráčovou agentúrou, našli s Trenčínom spoločnú reč. Sme veľmi radi,
že prichádza futbalista Dávidových
kvalít. Je to hráč do budúcnos aj
smerom k áčku. Očakávame, že
nestrávi celú sezónu v doraste, ale
budeme si ho pripravovať na farme v Kalinove. Prichádza k nám
kvalitný obranca s konštruk vnou
rozohrávkou,“ dodal Poliaček pre
zpfutbal.sk.

Premiérový presný zásah nebol zadarmo
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Vo veku 17 rokov, 4 mesiace a 26
dní sa stal najmladším hráčom
Podbrezovej, ktorý dokázal skórovať v najvyššej súťaži. Gólom v
nadstavenom čase rozhodol o víťazstve na horúcej pôde v Žiline
a rozjasal celú lavičku. Andy Masaryk, hrdina duelu pod Dubňom,
neskrýval po stretnu obrovskú
radosť.
„Zažívam neopísateľný pocit.
Som rád, že súboj takto dopadol a
ešte aj s bonusom v podobe môjho rozhodujúceho gólu,“ povedal v
mix zóne žilinského štadióna bezprostredne po stretnu . Mladý futbalista potvrdil, že pre Podbrezovú
išlo o veľmi ťažký zápas, ktorý spre-

vádzalo množstvo súbojov a faulov.
Dokonca priznal, že na lavičke bolo
cí ť aj frustráciu. „Teší ma, že sme
ho na konci napokon zlomili,“ poznamenal.
Na otázku novinárov, s čím ho
posielal tréner Roman Skuhravý
na ihrisko v záverečných minútach,
odpovedal: „Povedal mi, nech dám
gól, čo sa aj podarilo. Asi som teda
splnil, čo odo mňa tréner očakával.“
Je jasné, že premiérový zásah
otrasie peňaženkou odchovanca
bra slavského Slovana. „Gól ma
bude určite veľa stáť. Musím pozrieť do kasy, či v nej niečo mám.
Vlado Kukoľ je pokladník, nebude
to zadarmo,“ povedal s úsmevom
šťastný strelec.
U ofenzívneho mladíka pla lo

Andy Masaryk.

Foto: archív

staré známe – do tre ce všetko
dobré. Kým v dueli pro Dukle Banská Bystrica naskočil v druhom polčase, v stretnu so Zlatými Moravcami figuroval v základnej zostave.
Tre štart medzi seniormi na žilinskej pôde pretavil na presný zásah.
Už v súboji s ViOn-om odohral
viac ako slušný polčas. Svoju hernú pohodu, ktorú dokazuje aj v
mládežníckych reprezentačných
výberoch, preniesol i do ligového
zápolenia, čo teší aj nášho trénera.
„Som maximálne spokojný. Andy
je hráč, ktorý ukázal, že má obrovské predpoklady. Musíme mu
minutáž postupne dávkovať. Je
fantas cky nastavený a my nemôžeme urobiť chybu v jeho vývoji,“
pochválil svojho zverenca podbrezovský lodivod.

Odštartovala sezóna v letnom biatlone
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V závere augusta štartovala slovenská biatlonová reprezentácia
na letných majstrovstvách sveta
v nemeckom Ruhpoldingu. Medzi
štrnás mi pretekármi spod Ta er
boli aj tri naše pretekárky, ktoré
súťažili v kategórii junioriek – Zuzana Remeňová, Kris na Makovínyová a Sára Pacerová, pričom
posledné dve biatlonistky vekom
spadajú ešte do dorasteneckej kategórie.

Podbrezovské nádeje postupne
štartovali v superšprinte, šprinte a
s hacích pretekoch. Hneď v prvej
disciplíne, ktorou bol superšprint,
postúpili z kvalifikácie do finále
Z. Remeňová a K. Makovínyová.
Nakoniec obsadili 20. a 28. priečku. V šprinte obsadila výborné 7.
miesto Z. Remeňová. K. Makovínyová skončila 17. a S. Pacerová 33.
V záverečných s hacích pretekoch
bola opäť z našich biatlonis ek
najlepšia Z. Remeňová, keď finišovala pätnásta. K. Makovínyová
pridala 21. a S. Pacerová 36. mies-

O najlepšie umiestnenie našich junioriek sa postarala Zuzana Remeňová.

Foto: archív

to. Bývalá podbrezovská biatlonistka E. Kapustová obsadila výbornú
šiestu priečku, predtým skončila
ôsma v šprinte.
Úspešní aj doma
Kým jedna skupina pretekala
koncom augusta na majstrovstvách sveta, ďalší naši biatlonis
sa predstavili v Predajnej, kde sa
konali preteky Viessmann pohára.
Poduja e bolo zároveň majstrovstvami Slovenska a spadal pod ne
aj Memoriál hrdinov SNP v letnom
biatlone.
Okrem slovenských biatlonistov
sa na štart postavili aj pretekári z
Česka, Maďarska a Rakúska. Za
podbrezovský oddiel nastúpili v
sobotu štyria športovci – Sebasán Ilavský, Tamara Molentová,
Cheryl Chládeková a Adela Liptaiová. V kategórii staršieho dorastu
S. Ilavský a T. Molentová obsadili v
rýchlostných pretekoch 2. priečku,
mladšie dorastenky A. Liptaiová a
Ch. Chládeková skončili na treťom,
respek ve štvrtom mieste.
V nedeľu sa v rámci majstrovsev Slovenska stal víťazom vo
svojej kategórii S. Ilavský, ktorý zároveň vyhral aj Memoriál hrdinov
SNP. Pre T. Molentovú to boli od
začiatku skvelo rozbehnuté a napí-

navé preteky, ktoré sa rozhodovali
až na konci. V záverečnom stúpaní
našla v sebe posledné zvyšky síl a
dokázala predbehnúť svoju súperku, čím si vybojovala prvenstvo
medzi staršími dorastenkami. Ch.
Chládeková skončila v rámci majstrovs ev Slovenska na treťom
mieste.

Cheryl Chládeková počas pretekov s
hromadným štartom v rámci majstrovsev Slovenska.
Foto: A. Smarkoňová

SÚHRN
7. kolo: MFK Tatran Liptovský
Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová 2:5 (0:2)
Góly: 50. Káčerík, 53. Popovič –
23. a 73. Cobnan, 7. Godál, 61.
Župa (vl.), 90. Bariš. ŽK: Laura,
Totka – Cobnan, Kukoľ, Grendel.
Rozhodovali: Kružliak – Štrbo,
Košecký.
L. Mikuláš: Gröger – Popovič (86.
Kotora), Bielák, Bedecs, Župa (84.
Voško) – Totka (75. Nečas), Káčerík, Filinský – Laura, Jendrišek,
Ďungel (75. Václavik).
Podbrezová: Ludha – Bartoš, Godál, Grešák – Ďatko (89. Talakov),
Bakaľa, Grendel (83. Breznanik),
Kukoľ – Cobnan (83. Šikula), Kuzma, Pavúk (66. Bariš).
8. kolo: FK Železiarne Podbrezová – FC ViOn Zlaté MoravceVráble 0:0
ŽK: Pavúk (Podbrezová). Rozhodovali: Glova – Straka, Vass. Diváci: 1 481.
Podbrezová: Ludha – Bartoš, Godál, Grešák (74. Talakov) – Ďatko,
Bariš (46. Grendel), Bakaľa, Kukoľ
(85. Šikula) – Cobnan, Kuzma (46.
Breznanik), Masaryk (46. Pavúk).
Zlaté Moravce: Lukáč – Almeida,
Bednár, Pintér, Suľa – Mondek,
Múdry, Šuvalija (65. Grozdanovski), Duga, Pinte – Ďubek (72.
Horák).
9. kolo: MŠK Žilina – FK Železiarne Podbrezová 0:1 (0:0)
Gól: 90.+2 Masaryk. ŽK: Ludha,
Kuzma, Paraj, Ďatko, Bartoš, Bariš, Breznanik (všetci Podbrezová). ČK: 25. Nemčík (Žilina). Rozhodovali: Dohál – Jekkel, Hrmo.
Diváci: 1 369.
Žilina: Belko – Rusnák, Leitner,
Nemčík, Bari – Myslovič, Kopas,
Gidi (81. Stojčevski) – Kaprálik
(74. Iľko), Jambor (88. Galčík),
Ďuriš.
Podbrezová: Ludha – Bartoš,
Bakala, Grešák – Vasiľ, Paraj (73.
Bariš), Grendel (64. Kukoľ), Ďatko
– Cobnan (88. Masaryk), Kuzma,
Pavúk (46. Breznanik).
2. kola Slovna Cupu: ŠK Tvrdošín – FK Železiarne Podbrezová
0:4 (0:2)
Góly: 27. Pavúk, 31. Cobnan, 50.
Kuzma (pen.), 74. Grendel. ŽK:
Kabašta. ČK: 73. Dunisijević. Rozhodovali: Dzivjak – Bednár, Poracký. Diváci: 500.
Podbrezová: Rehák – Bartoš, Bakaľa, Grešák (39. Šikula) – Vasiľ,
Bariš (62. Talakov), Paraj, Kukoľ
(46. Grendel) – Cobnan, Kuzma
(62. Mielke), Pavúk (46. Ďatko).
Tvrdošín: Machunka – P. Maslo,
Šikyňa, Kubačka, Vlček, Dunisjević, Ishimaru, Sanchéz, Onodera,
Schweiner, Kabašta. Striedali: Košarišťan, Mika, Kováč.
Program Fortuna ligy
10. 9. o 19.00 hod. MFK Zemplín
Michalovce – FK Železiarne Podbrezová (10. kolo).
17. 9. o 18.00 hod. FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín (11.
kolo).
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