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Od futbalistu k bežco-
vi a skialpinistovi 

Charakterizoval by sa ako špor-
tovec v horách. Kým v lete behá 
a bicykluje, v zime sa venuje 
skialpinizmu. Bývalý žiak Sú-
kromného gymnázia Železiarne 
Podbrezová Peter Fraňo sa po-
stupne prepracoval medzi ab-
solútnu špičku.
SSŠ ŽP čítajte na strane 5

Spoločnosť ZANINONI 
SLOVAKIA jubiluje

ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o., 
dcérska spoločnosť Železiarní 
Podbrezová a.s., si v tomto roku 
pripomína 25 rokov od svojho 
založenia. Do Obchodného re-
gistra bola zapísaná na základe 
Spoločenskej zmluvy. 

čítajte na strane 2ŽP Group

Editoriál
Energetická kríza sa dotýka 
každého z nás. Hľadáme rie-
šenia ako ušetriť a zmierniť 
vplyv rastúcich cien na naše 
peňaženky. No súčasná situ-
ácia trápi aj firmy. Riadite-
lia jednotlivých spoločností 
podnikajú kroky, aby náročné 
obdobie zvládli a neohrozili 
produkciu. Výnimkou nie sú 
ani podbrezovské železiarne. 
V týchto dňoch spustili rea-
lizáciu jedného z najväčších 
projektov v oblasti energetiky 
za posledné roky. Na strechách 
jednotlivých výrobných hál ča-
som pribudnú fotovoltické pa-
nely. Týmto krokom sa naša 
spoločnosť posunie v oblasti 
modernizácie energetiky, zní-
ženia závislosti od externého 
prostredia a v ochrane život-
ného prostredia o míľový krok 
dopredu. Nová priemyselná 
fotovoltická elektráreň bude 
najväčšia na Slovensku a bude 
patriť k pýcham akciovej spo-
ločnosti Železiarne Podbrezo-
vá. Momentálne je to téma 
číslo jeden, ktorej sa podrobne 
venujeme aj v našich podni-
kových novinách. Okrem toho 
nájdete v periodiku aj iné zau-
jímavé témy. Predstavíme vám 
ďalšie benefity pre zamestnan-
cov, ale venovali sme sa aj spo-
ločnosti ZANINONI SLOVAKIA, 
s.r.o., ktorá oslavuje štvrťsto-
ročnicu svojej existencie. Uči-
telia z našej školy sa zúčast-
nili exkurzie vo fabrike, kde sa 
zoznámili s procesom výroby. 
Nielen pedagógovia môžu byť 
hrdí na svojho bývalého žiaka 
Petra Fraňa, ktorý patrí k ab-
solútnej svetovej špičke v hor-
skom behu. Pripravili sme pre 
vás tiež pokračovanie seriálu o 
obnove hradu Ľupča a už tra-
dične venujeme značnú časť 
futbalu. Nečudo, veď naši hrá-
či nám robia skvelú reklamu, 
keď sa im darí nielen v lige, 
ale aj v pohári. Viacerí z nich 
si za svoje výkony vyslúžili po-
zvánku do národných výberov. 
Kolkári zasa štartujú novú se-
zónu a cyklisti pripravujú veľkú 
akciu. Prajeme vám príjemné 
čítanie a počas jesene čo naj-
viac slnečných dní. 

Milan Gončár

Účastníci konferencie počas jednej z prednášok.  Foto: J. Turis

pokračovanie na strane 2
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Hotel Stupka na Táľoch bol 5. až 
7. septembra miestom medziná-
rodnej odbornej konferencie pod 
názvom Novinky v oblasti skú-
šobníctva. Organizovalo ju Zdru-
ženie slovenských laboratórií a 
skúšobní (ZSLS). Okrem zástupcov 
slovenských firiem boli prítomní 
aj odborníci z Českej republiky zo 
Sdružení českých zkušeben a la-
boratoří. Na prednáškach odzneli 
rôzne príspevky z oblasti výskumu 
a vývoja, ale aj poznatky z priemy-
selných odvetví, týkajúce sa skú-
šania a hodnotenia kvality výroby. 

ZSLS je záujmovým združením 
podnikov, firiem a akciových spo-
ločností, u ktorých je skúšobníctvo 
hlavnou alebo jednou z hlavných 
činností. To znamená, že v organi-
začnej štruktúre majú tieto práv-
nické osoby začlenené skúšobne 
alebo laboratóriá. Spoločná konfe-
rencia býva každé dva roky, pričom 
je zameraná na inovácie v oblasti 
skúšobníctva. 

„Podujatie slúži nielen na odbor-
ný výklad a prezentáciu, ale aj na 
výmenu skúseností a poznatkov,“ 
povedal Miroslav Vojtas, vedúci 
oddelenia kontroly a zabezpečo-
vania kvality v ŽP a.s., ktorý je zá-
roveň viceprezidentom ZSLS. „Na 
Tále prišlo takmer štyridsať hostí, 
nielen predstaviteľov skúšobní, ale 
aj zamestnancov firiem a ďalších 
odborníkov. Kvôli pandémii sme sa 

Tále hostili odbornú konferenciu

stretli po troch rokoch. Konferencia 
bola presúvaná, preto sme radi, že 
sa ju tento rok podarilo zorganizo-
vať,“ dodal. 

Spoločné pracovisko
Medzi prednášajúcimi bol aj Pa-

vel Bekeč zo ŽP Výskumno-vývojo-
vého centra s.r.o. (ŽP VVC s.r.o.). 
Vo svojej prezentácii predstavil 
Laboratórium vysokoteplotných 
koróznych procesov (LVKP). Pri-
pomenul jeho počiatky, ktoré sa 
začali podpisom zmluvy o vybudo-
vaní spoločného laboratória medzi 
Fakultou materiálov, metalurgie a 
recyklácie Technickej univerzity v 
Košiciach (FMMR TUKE) a ŽP VVC 
s.r.o. v júni 2019. Laboratórium 
bolo slávnostne otvorené v závere 
roka 2020. 

„Cieľom spoločného pracovis-
ka LVKP je integrácia výskumných, 

materiálových a prístrojových ka-
pacít FMMR TUKE a ŽP VVC s.r.o. 
do spoločnej výskumno-vývojovej 
platformy. Tá umožní efektívne 
realizovať výskum a vývoj v ob-
lasti vplyvu agresívnych zložiek 
spalín na vysokoteplotnú koróznu 
odolnosť valcovaných a presných 
ťahaných rúr, vyrábaných v Žele-
ziarňach Podbrezová zo žiarupev-
ných kotlových akostí, riešenie 
aktuálnych úloh podnikovej praxe 
a urýchlenú aplikáciu výsledkov 
výskumu a vývoja do konkrétnych 
inovačných riešení,“ predstavil P. 
Bekeč v prezentácii. Súčasťou la-
boratória je unikátne pecné zaria-
denie pre vysokoteplotné korózne 
testy oceľových vzoriek v atmo-
sfére, obsahujúcej agresívne zlož-
ky spalín. Samotné pracovisko sa 
nachádza v priestoroch Oddelenia 
materiálového inžinierstva Ústavu 

materiálov a inžinierstva kvality 
FMMR TUKE.

V druhej časti prednášky P. Bekeč 
podrobnejšie predstavil vybavenie 
laboratória, technické parametre 
pece, experimentálny program a 
oceľový materiál. Aktuálny prog-
ram laboratória pozostáva z analýzy 
vplyvu agresívnych zložiek spalín, 
vznikajúcich pri spaľovaní biomasy 
(HCl(g) a SO2), na koróznu odol-
nosť žiarupevných ocelí pri teplote 
400 až 450 stupňov Celzia. Druhou 
časťou programu je analýza vplyvu 
prostredia prehriatej pary s teplo-
tou 600 až 650 stupňov Celzia na 
oceľové vzorky počas 3000-hodi-
novej expozície. 

Na záver prednášky vyzdvihol P. 
Bekeč prínosy pracoviska v oblasti 
materiálovej a výrobkovej inová-
cie a zverejnil predbežné výsled-
ky uvedených experimentálnych 
programov.

O dva roky v Česku
Konferencia bola prínosom pre 

všetky zúčastnené strany. Nado-
budnuté poznatky môžu odborníci 
využiť aj vo svojich firmách. 

Účastníci po vyhodnotení vyjad-
rili spokojnosť s podujatím a už 
teraz sa tešia na ďalšie stretnutie, 
ktoré sa uskutoční o dva roky v Čes-
kej republike.

Na strechách hál vznikne najväčšia 
fotovoltická priemyselná elektráreň na Slovensku
Redakcia
noviny@zelpo.sk

Súčasná energetická kríza patrí k 
najdiskutovanejším témam súčas-
nosti. Nepredvídateľne rastúce 
ceny energií, spolu s absenciou 
štátnej pomoci, vyvolávajú obavy o 
ich úrovniach na nasledujúce roky. 
Tieto aspekty majú za následok 
hľadanie alternatívnych zdrojov, 
čím by sa znížila závislosť od exter-
ného prostredia. Výnimkou nie je 
ani akciová spoločnosť Železiarne 
Podbrezová, ktorá sa pripravuje na 
jednu z najväčších investícií v ob-
lasti energetiky za posledné roky. 

V areáli nového závodu Železiarní 
Podbrezová a.s. vznikne nová streš-
ná fotovoltická elektráreň s pred-
pokladanou celkovou investíciou 
tri milióny eur. V prvej fáze bude 
lokálny zdroj elektrickej energie in-
štalovaný na streche výrobnej haly 
ťahárne rúr, pričom bude použitých 
viac ako 6 700 kusov fotovoltických 
panelov. Predpokladaná maximál-
na ročná výroba elektrickej energie 
bude dosahovať hranicu 3 750 me-
gawatthodín. V ďalších fázach budú 
fotovoltické panely inštalované na 
strechách mechanickej dielne a skla-
du zásobovania, čím sa ročná výroba 
elektrickej energie ešte viac navýši.

Projekt bude realizovať spoloč-
nosť TESLA Blue Planet s.r.o., pri-
čom prípravné práce sa už začali a 
prvá fáza by mala byť ukončená do 
konca tohto roka. Projekt fotovol-
tickej elektrárne je prvým z krokov 
v modernizácii energetiky a prípra-
vy ďalších energetických projektov. 
Keďže legislatíva Slovenskej repub-
liky neumožňuje čerpanie spoloč-

ných zdrojov z európskych fondov 
pre spoločnosti ako sú Železiarne 
Podbrezová, najväčší hutnícky zá-
vod na Horehroní je nútený inves-
tíciu realizovať výlučne z vlastných 
zdrojov. To všetko napriek tomu, že 
fabrika dlhodobo kumuluje finan-
čné prostriedky z nákupu emisných 
povoleniek v envirofonde, ten však 
neplní účel, pre ktorý bol vytvorený.  

Nová priemyselná fotovoltická 
elektráreň bude najväčšia podobné-
ho typu na Slovensku. Okrem zníže-
nia závislosti od dodávanej energie 
je to ďalší krok smerom k zvyšova-
niu kvality životného prostredia. So-
lárna energia neprodukuje emisie, 
čím ročne ušetrí až 432 ton oxidu 

uhličitého (CO2), čo predstavuje 
viac ako 19-tisíc vysadených mla-
dých stromov.

Malé vodné elektrárne
Železiarne Podbrezová sa už desať-

ročia spoliehajú pri výrobe energie 
aj na malé vodné elektrárne. Hoci sa 
im nedostáva patričnej pozornosti zo 
strany štátu, vo výrobnej sfére fabri-
ky produkujú až desatinu energie 
potrebnej pre výrobný proces.

Malé vodné elektrárne vyrábajú 
elektrinu bez negatívnych vplyvov 
na životné prostredie, pričom neza-
berajú ornú pôdu a nerušia mestské 
či vidiecke aglomerácie. Naopak, ich 
prevádzkovanie núti čistiť miestne 

toky od naplavenín a odpadu, aby 
neupchávali turbíny. Nielen preto 
patria k najvhodnejším typom vý-
roby elektrickej energie. Ich nevý-
hodou je závislosť od dostatočného 
množstva vody, čo v dnešnej dobe 
predstavuje problém. Železiarne 
Podbrezová a.s. prevádzkujú päť 
vodných elektrární s celkovým in-
štalovaným výkonom viac ako 5 300 
kilowattov, pričom najvýkonnejšia 
je v Jasení.

Vplyv na životné prostredie
Postupný prechod na alternatívne 

zdroje energie má výrazný vplyv na

Na konci roka 2022 sa táto animácia stane skutočnosťou. Na streche haly ťahárne rúr (na obrázku v strede) budú inštalované fotovoltické 
panely.                                                                                                                                                                                        Foto: TESLA Blue Planet s.r.o.
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Vážení spolupracovníci,
v minulých číslach Podbrezovanu som upria-
mil vašu pozornosť na Program Predsta-
venstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o za-
mestnancov. 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 zmlu-
vy a s ktorými sa môže stretnúť v ktorejkoľ-
vek spoločnosti, vytvára Predstavenstvo ŽP 
a.s. priestor, aby sa staralo o svojich zamest-

nancov čo najlepšie. dôkazom toho je aj aktuálne medziročné porov-
nanie výšky miezd za prvých sedem mesiacov, ktoré predstavuje prie-
merné navýšenie o 16 percent, čo je výrazne viac, ako bolo dohodnuté 
v Kolektívnej zmluve podpísanej pre rok 2022. V nasledujúcich riadkoch 
sa dozviete viac o odmeňovaní pri významných pracovných a životných 
jubileách.
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Prihovára sa vám Ing. Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s.

Programom predstavenstva prevyšujeme iné spoločnosti

dokončenie zo strany 1

Anna Kováčová, riaditeľka ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.  Foto: M. Gončár
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Anna Kováčová: Naša spoločnosť každý rok
potvrdzuje oprávnenosť svojho vzniku

ZaNINONI SLOVaKIa, s.r.o., dcér-
ska spoločnosť Železiarní Podbre-
zová a.s., si v tomto roku pripomí-
na 25 rokov od svojho založenia. 
do Obchodného registra bola 
zapísaná na základe Spoločenskej 
zmluvy. Tú podpísali v novembri 
1996 zástupcovia Železiarní Pod-
brezová a.s. a ZaNINONI INTeR-
NaTIONaL FORWaRdING aGeNT 
S.p.a. so sídlom v talianskej bag-
natice (od roku 2002 ZaNINONI 
HOLdING S.R.L.). V roku 2017 sa 
spoločníci dohodli na rozdelení 
a prevode časti obchodného po-
dielu talianskeho spoločníka na 
Železiarne Podbrezová a.s. Ďalší 
prevod sa uskutočnil v roku 2020. 
Pri príležitosti okrúhleho výročia 
spoločnosti sme oslovili annu Ko-
váčovú, riaditeľku ZaNINONI SLO-
VaKIa, s.r.o. 

Vaša spoločnosť je dlhoročným 
partnerom podbrezovských žele-
ziarní. Pripomeňte, čo je jej hlav-
ným predmetom.

- Hlavným predmetom podni-
kateľskej činnosti ZANINONI SLO-
VAKIA, s.r.o. je zasielateľstvo a zá-
kladnou úpravou pre jeho definíciu 
je Zasielateľská zmluva. Ňou sa za-
väzuje zasielateľ príkazcovi, že mu 
vo vlastnom mene a na jeho účet 
obstará prepravu vecí z určitého 
miesta na iné miesto. Spadajú tu i 
ďalšie služby súvisiace s prepravou. 
Príkazca sa pritom zaväzuje zaplatiť 
zasielateľovi odplatu.

Ide o komplex činností, ktoré 

spôsobom služby zabezpečuje za-
sielateľ pre odosielateľa zásielky, 
pričom vo vzťahu k dopravnému 
prostriedku je neutrálny a spo-
lupracuje so všetkými vhodnými 
dopravcami, prípadne inými zasie-
lateľmi. 

Vaša spoločnosť si v tomto roku 
pripomína štvrťstoročie od svojho 
založenia. aké boli jej začiatky?

- Prvé prepravy v mene ZANI-
NONI SLOVAKIA boli realizované v 
apríli 1997 a celkovo v prvom roku  
existencie spoločnosti bolo obsta-
raných 1 941 prepráv. Exportnou 
dominantnou destináciou sa stalo 
Nemecko s takmer 900 preprava-
mi, potom nasledovalo Taliansko 
(239), Belgicko (154), Česká repub-
lika (117), Španielsko (106) a ďal-
ších desať krajín. Najviac importov 

bolo opäť z Nemecka a Belgicka. 

Počet prepráv ale neustále rástol...
- Po personálnom doobsadení 

nových funkcií v roku 1998 sa v 
nasledujúcich piatich rokoch prie-
merný počet obstaraných prepráv 
zvýšil na 3 969. Za posledných päť 
rokov je ročný priemer už 8 012. 
Dominantné postavenie si udrža-
li prepravy do Nemecka (1 458), 
nasledujú prepravy do Poľska (1 
362), Talianska (1 115), Českej re-
publiky (670), Španielska (393) a 
do ďalších 16 krajín. Najväčší ročný 
priemer dovozov je z Poľska (913), 
Českej republiky (142), Talianska 
(87) a Nemecka (67). Všetky uvede-
né počty prepráv boli obstarané, v 
podstate, s nezmeneným počtom 
zamestnancov. Za to vďačíme nie-
len systémovému riešeniu a zavá-

dzaniu softvérových produktov do 
jednotlivých činností, ale najmä 
vďaka pochopeniu a ochote pra-
covníkov vzdelávať sa a vniesť nové, 
náročnejšie a efektívnejšie procesy 
do svojej každodennej práce. 

Ide o realizáciu prevažne kamió-
nových zásielok hutníckeho tovaru 
do krajín Európskej únie i mimo 
nej, zabezpečenie prepravy tovaru 
po železnici a spoluprácu pri reali-
zácii zámorských prepráv.

Kto patrí medzi kľúčových partne-
rov vašej spoločnosti?

- Medzi strategických obchod-
ných partnerov ZANINONI SLOVA-
KIA patria Železiarne Podbrezová, 
pričom ich podiel na tohtoročných 
tržbách predstavuje 33 percent a 
podiel na celkovom počte prepráv 
je 21 percent. Nasleduje Pipex IT 
(30 a 25 percent), Slovrur (10 a 17 
percent), Pipex DE (9 a 9 percent), 
Transmesa (8 a 5 percent) a ŽP Tra-
de Bohemia (4 a 8 percent). Od 
roku 2005 je v spoločnosti vybu-
dovaný a stále udržiavaný systém 
manažérstva kvality podľa normy 
ISO 9001. Ten je schopný plniť 
ciele a politiku kvality spoločnosti 
a je nevyhnutným nástrojom pre 
zlepšovanie systémových procesov 
vedúcich k maximálnej miere spo-
kojnosti zákazníkov, zamestnancov 
a dlhodobej prosperite ZANINONI 
SLOVAKIA.

Ktoré boli najvýznamnejšie mo-
menty počas existencie ZaNINONI 
SLOVaKIa, s.r.o.?

- Počas 25-ročného fungovania 
spoločnosti bolo každé obdobie v 

niečom iné. Bolo potrebné pris-
pôsobiť sa momentálnym pod-
mienkam trhu, ekonomiky, hos-
podárstva i politickému dianiu v 
krajinách, do ktorých alebo cez kto-
ré sa preprava realizovala. Medzi 
najvýznamnejšie momenty patrili, 
napríklad, vstup Slovenskej repub-
liky do Európskej únie, prechod na 
euro, zavádzanie elektronického 
mýta, rozširovanie spoplatnenej 
siete, zákaz odpočinku vo vozidle 
či stúpajúci trend v zabezpečovaní 
nadrozmerných prepráv. Rovnako 
dôležité bolo zavedenie systému 
plánovania nakládky v ŽP a.s., zá-
kazníkmi požadovaná rezervácia 
časov na vykládku v externých sys-
témoch, hospodárska kríza, prevy-
šujúci dopyt nad ponukou doprav-
ných kapacít, nedostatok vodičov, 
štrajky dopravcov, Brexit, protipan-
demické opatrenia a mnohé iné 
skutočnosti.

aké sú ciele spoločnosti do ďalších 
rokov?

- ZANINONI SLOVAKIA hospodár-
skymi výsledkami každoročne po-
tvrdzuje oprávnenosť svojho vzniku 
a na dopravnom trhu vystupuje 
ako finančne stabilný a spoľahlivý 
medzinárodný zasielateľ. Cieľom 
spoločnosti je pokračovať v posky-
tovaní komplexných služieb v rámci 
kvalitného servisu v oblasti obsta-
rania medzinárodnej prepravy to-
varu, čím si udrží doterajšiu dobrú 
povesť a náležité uznanie svojich 
obchodných partnerov.

25. výročie spoločnosti ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.

Železiarne Podbrezová a.s. po-
skytujú svojim zamestnancom od-
meny pri významných pracovných 
a životných výročiach. Ako výraz 
ocenenia dlhoročnej práce v pros-
pech ŽP a.s. sú vyplácané odmeny 
uvedené v nasledovných ustano-
veniach.

Životné výročia
Pri dosiahnutí 50 rokov veku a 

ak pracovný pomer v ŽP a.s. trvá 
nepretržite posledných 10 rokov, 
bude zamestnancovi vyplatená 
odmena vo výške 100 eur. V prípa-

de, ak zamestnanec odpracoval v 
našej spoločnosti 15 a viac rokov, 
odmena sa zvyšuje na 150 eur. 

Pri dosiahnutí 55 a 60 rokov veku 
a ak pracovný pomer v ŽP a.s. trvá 
nepretržite posledných 10 rokov, 
bude vyplatená zamestnancovi od-
mena vo výške 100 eur.

Pracovné výročia
Pri pracovných výročiach za od-

pracované roky v našej spoloč-
nosti a trvaní pracovného pomeru 
nepretržite posledných 10 rokov 
bude poskytnutá odmena: za 20 

rokov – 250 eur, za 25 rokov – 300 
eur, za 30 rokov – 350 eur, za 35 
rokov – 400 eur, za 40 rokov – 450 
eur a za 45 rokov – 500 eur.

Do celkovej doby trvania pra-
covného pomeru bude pre výplatu 
odmien započítaná aj doba vojen-
skej služby, materskej a rodičov-
skej dovolenky za predpokladu, 
že zamestnanec bol v pracovnom 
pomere v našej spoločnosti aj pred 
jej nastúpením. Z dôvodu určenia 
výšky odmeny pri jednotlivých vý-
ročiach budú jednotlivé roky pra-
covného pomeru k zamestnávate-
ľovi aj v prípade jeho prerušenia 
spočítavané. 

Prerušenie pracovného pomeru 
v priebehu posledných 10 rokov v 
ŽP a.s. bude zohľadnené len v prí-
pade, ak k nemu došlo z dôvodu 
organizačných zmien v ŽP a.s. a ne-
skôr bol znovu uzatvorený pracov-
ný pomer s príslušným zamestnan-
com, alebo ak k prerušeniu došlo 
z dôvodu odchodu na invalidný 
dôchodok a neskôr bol znovu uzat-
vorený pracovný pomer v ŽP a.s. 
Zohľadňuje sa aj bezprostredne 
nadväzujúci pracovný pomer za-
mestnanca v rámci ŽP Group.

Podmienka spočítavania pre-
rušenia pracovného pomeru v 
dĺžke 10 rokov sa posudzuje k dá-
tumu nároku na jubileum. Všetky 
odmeny podliehajú odvodovej a 
daňovej povinnosti a budú vypla-
tené zamestnancom spravidla v 
mesiaci, na ktorý pripadlo prísluš-
né výročie. V prípade úmrtia za-
mestnanca bude suma vyplatená 
pozostalým. Za správnosť údajov 

pri priznávaní odmien za pracovné 
a životné výročia je zodpovedný 
zamestnanec.

Odmena za pracovné a životné 
výročie bude vyplatená len ak sa 
zamestnanec v príslušnom mesiaci 
dožíva pracovného alebo životné-

ho výročia a je v evidenčnom sta-
ve zamestnancov ku dňu, kedy mu 
vzniká nárok na výplatu odmeny. 
Odmena za príslušné výročie bude 
poukázaná zamestnancovi na jeho 
účet, spolu s výplatou za mesiac, v 
ktorom dosiahol jubileum.

životné prostredie. V roku 2015 
svetoví lídri, v rámci Parížskej do-
hody o zmene klímy, sformulovali 
ambiciózne ciele v boji proti glo-
bálnemu otepľovaniu. Dohodu 
ratifikovali všetky členské štáty Eu-
rópskej únie, vrátane Slovenska. 
Európska rada v roku 2019 schválila 
cieľ, ktorým je dosiahnuť klimatic-
kú neutralitu do roku 2050. V rámci 
iniciatívy bol stanovený čiastkový 
cieľ, týkajúci sa redukcie skleníko-
vých plynov do roku 2030, v porov-
naní s rokom 1990, o 55 percent. 

Priemyselná činnosť prispieva k 
celkovým emisiám takmer ôsmimi 
percentami. Aj keď akciová spo-
ločnosť Železiarne Podbrezová nie 
je najväčším producentom emisií 
CO2 na Slovensku, jej vedenie si 
uvedomuje dôležitosť klimatickej 
výzvy a berie ju ako svoju úlohu. 
Aj preto vedenie fabriky iniciovalo 
viacero veľkých projektov, ktoré 
už v 90. rokoch minulého storočia 
prispeli k redukcii uhlíkovej sto-
py a k zlepšeniu kvality životného 
prostredia. Za najdôležitejší krok, 

ktorý významne znížil emisie CO2, 
možno považovať výstavbu novej 
elektrooceliarne v rokoch 1990 
– 1993. Realizáciou ďalších desia-
tok projektov sa produkcia emisií 
zredukovala, v porovnaní s rokom 
1990, o takmer 52 percent, čím sa 
fabrika významne priblížila k napl-
neniu ambiciózneho cieľa, ktorý je, 
ako bolo spomenuté, 55 percent. 
Ešte zaujímavejší je však pokles 
emisií CO2 v prepočte na tonu vy-
robenej ocele, ktorý v roku 2019 
predstavoval 58 percent, v porov-
naní s rokom 1990.

Naša spoločnosť má eminentný 
záujem prispievať aj naďalej k na-
plneniu cieľov v oblasti znižovania 
produkcie emisií CO2. Túto skutoč-
nosť podporuje aj fakt, že od roku 
1990 preinvestovala z vlastných 
zdrojov takmer 69 miliónov eur.

Vybudovanie novej priemysel-
nej fotovoltickej elektrárne v Pod-
brezovej ešte viac zníži produkciu 
skleníkových plynov. Zároveň sa 
Železiarne Podbrezová stanú viac 
sebestačné pri získavaní zdrojov 
energie a tým znížia obavy z ich 
nedostatku či vysokých cien.

Oprava
V minulom čísle Podbrezovana ste sa mohli dozvedieť viac o zamestna-
neckej palivovej platobnej karte. V článku zaúradoval tlačiarenský škria-
tok, ktorý pridal o jednu nulu viac pri zľave pre zamestnancov: „Odbe-
rom na kartu zamestnanec získa zľavu vo výške 0,0055 eur za liter oproti 
kartovej cenníkovej cene.“ Správna hodnota je teda 0,055 eur za liter.

Na strechách hál vznikne naj-
väčšia fotovoltická priemyselná 

elektráreň na Slovensku
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Vyskúšajte nový Elektronický účet poistenca
elektronický účet poistenca vy-
chádza z pôvodnej aplikácie In-
dividuálny účet poistenca, ktorý 
prešiel výraznou modernizáciou. 
elektronický účet poistenca je di-
zajnovo prehľadnejší, užívateľsky 
prívetivejší, klient sa v ňom doká-
že veľmi rýchlo, intuitívne oriento-
vať a overiť si informácie z oblasti 
svojho sociálneho poistenia. Pred-
stavuje tak prvý krok, v ktorom 
užívateľ získa údaje o svojom so-
ciálnom poistení a ktorý bude po-
stupne rozvíjaný na prostredie pre 
vzájomnú komunikáciu klienta so 
Sociálnou poisťovňou.

Medzi hlavné dôvody, prečo by 
si mal klient aktivovať prístup do 
Elektronického účtu poistenca, 
patrí najmä zrýchlenie a zjedno-
dušenie komunikácie so Sociálnou 
poisťovňou, napríklad:

● úspora času – nižší počet osob-
ných návštev pobočiek za účelom 
získania podkladov o sociálnom 
poistení,

● okamžitý prístup k informá-
ciám a možnosť ich tlače, ktoré 
predtým získal prostredníctvom 
korešpondencie so Sociálnou pois-
ťovňou,

● online prehľad o sociálnom 
poistení a možnosť tlače požadova-
ných prehľadov,

● možnosť spätnej väzby pros-
tredníctvom kontaktných formulá-
rov, napr. v prípade reklamácií.

Týmito benefitmi poistenec získa 
napríklad:

● prehľad období poistenia, 
možnosť preveriť si jednotlivé ob-
dobia poistenia (nemocenské, dô-
chodkové, v nezamestnanosti) a 
ich evidenciu v systémoch Sociálnej 
poisťovne,

● informácie pre nárok na dávky 
a tiež podklady pre výpočet výšky 
dávky sociálneho poistenia (napr. 

nemocenské, materské, ošetrovné, 
dávka v nezamestnanosti, starob-
ný/ predčasný starobný dôchodok, 
invalidný dôchodok),

● kontrolu a spätnú kontrolu 
údajov, napr. zamestnanec si vie 
overiť, či zaňho zamestnávateľ od-
vádza odvody na sociálne poiste-
nie,

● kontrolu evidencie životných 
období, počas ktorých poistenec 
neplatí poistné na sociálne poiste-
nie, napr. materské, OČR.

Na rozdiel od pôvodného účtu, 
ktorý v základnej forme zobrazoval 
zmeny stavu individuálneho účtu 
a poistencov štátu (údaje o ob-
dobiach poistenia, vymeriavacích 
základoch a osobných mzdových 
bodoch), v novom prostredí pois-
tenec nájde pridané funkcionality:

● službu ePN – prehľad o svojej 
práceneschopnosti, ktorú mu lekár 
vystavil elektronicky (Elektronická 
práceneschopnosť) a navyše aj in-
formácie o stave vybavovania dáv-

ky, o ktorú už nežiada – SP ju vybaví 
automaticky, cez ePN si tiež môže 
priamo nahlásiť zmenu pobytu po-
čas práceneschopnosti či upraviť 
spôsob výplaty na iný bankový účet 
než ten, ktorý poskytol Sociálnej 
poisťovni zamestnávateľ,

● prehľad poistení (aktualizova-
né online),

● prehľad období, kedy sa po-
istné neplatí a kedy je poistenie 
prerušené spolu s dôvodom pre-
rušenia (aktualizované online) – 
poistenec získa prehľad období, 
počas ktorých nebol povinný platiť 
poistné na sociálne poistenie alebo 
mal sociálne poistenie prerušené. 
V prehľadovej tabuľke je uvedený 
aj dôvod, ktorý zakladá vylúčenie 
povinnosti platiť poistné (napr. ma-
terské, OČR, dočasná PN, predĺže-
né podporné obdobie na čerpanie 
nemocenského),

● účasť v II. pilieri – informáciu 
o uzatvorenej zmluve o starobnom 
dôchodkovom sporení a o jej zapí-

saní v registri zmlúv o starobnom 
dôchodkovom sporení.

S aktivovaným prístupom do 
Elektronického účtu poistenca si 
môže klient údaje môže kontrolo-
vať priebežne už počas aktívneho 
života a podľa toho, o akú dávku 
má záujem. Kontrola údajov a naj-
mä ich správnosť je tak základným 
predpokladom pre to, aby uplat-
nenie nároku na dávku sociálneho 
poistenia bolo rýchlejšie a komfor-
tnejšie.

Prečo je pre poistenca 
dôležité mať prehľad o 

svojom sociálnom poistení?
Počet dní poistenia a vymeriava-

cie základy, z ktorých bolo platené 
poistné, priamo ovplyvňuje to, či 
klient získa nárok a zároveň v akej 
výške sa mu vyráta suma dávok – 
napr. nemocenské, materské, ošet-
rovné, dávka v nezamestnanosti, 
starobný dôchodok, predčasný 
starobný dôchodok a pod. Sociál-
na poisťovňa tieto dáta poskytuje 
v záujme zvýšenia informovanosti 
poistencov o údajoch rozhodujú-
cich pre nárok na dávku sociálneho 
poistenia a pre určenie jej sumy.

Cesta k prístupu do Elektronické-
ho účtu poistenca (EÚP) je jedno-
duchá:

● klienti, ktorí používajú elek-
tronický občiansky preukaz (eID) 
si prístup vybavia kompletne elek-
tronicky po vyplnení a odoslaní 
formuláru cez www.slovensko.sk 
prostredníctvom e-schránky,

● ďalším poistencom odporúča-
me kontaktovať pobočku SP a pre-
veriť si, či v minulosti nemali zria-
dený prístup do e-Služieb, resp. do 
Individuálneho účtu poistenca – v 
pobočke vám to preveríme a ak zis-
tíme, že v minulosti ste mali zriade-
ný prístup (hoci ste ho nevyužívali), 

pošleme vám nové prihlasovacie 
údaje pre aktiváciu prístupu do 
vášho EÚP,

● ak nepoužívate elektronický 
občiansky preukaz (eID), ani ste 
nikdy v minulosti nemali zriadený 
prístup do e-Služieb, resp. do Indi-
viduálneho účtu poistenca, bude 
stačiť jedna osobná návšteva po-
bočky Sociálnej poisťovne, aby ste 
si prístup vybavili – pre úsporu času 
si môžete v predstihu doma vyplniť 
a vytlačiť požadovaný formulár.

Prístup do Elektronického účtu 
poistenca má klient k dispozícii ke-
dykoľvek cez heslo a mobilnú apli-
káciu alebo prostredníctvom elek-
tronického občianskeho preukazu.

Ilustračná snímka z webu Sociálnej poisťovne

Vedenie Železiarní Podbrezo-
vá a.s., v spolupráci s pobočkou 
Sociálnej poisťovne v Banskej 
Bystrici, pripravili pre našich za-
mestnancov možnosť podať vypl-
nenú žiadosť o zriadenie prístupu 
pre Elektronický účet poistenca 
priamo na bránach starého a no-
vého závodu, a to v dňoch 5. a 
12. októbra, v čase od 13. do 15. 
hodiny. Pre zriadenie účtu je po-
trebné priniesť so sebou vyplne-
nú žiadosť a preukaz totožnosti, 
ktorým sa preukážete pracovní-
kovi Sociálnej poisťovne. Formu-
lár žiadosti nájdete na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne, na 
našom intranete alebo vám ho 
osobne vydajú pracovníčky Od-
boru personalistiky a miezd ŽP 
a.s.
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Učitelia pred oceliarňou. Foto: T. Kubej

         Hlavným cieľom 
exkurzie bolo priblížiť 

výrobný proces 
podniku a výrobné 

technológie od 
úplného začiatku až 
po finálne výrobky 

dňa 10. septembra sa v obci bys-
trá, v hoteli biela Medvedica, 
uskutočnila detská olympiáda, 
ktorú zorganizovala Základná 
organizácia odborového zväzu 
KOVO, Železiarne Podbrezová a.s. 

Aj keď sme sa zobúdzali do 
upršaného rána, nakoniec všetko 
dobre dopadlo. Asi aj počasie naz-
načovalo, že chce s nami súťažiť. 
Deti behali okolo kužeľov, triafali 
do brány, skákali vo vreci alebo cez 
švihadlo, zmerali si sily v kolkoch a 
ďalších disciplínach. Pre najmen-
ších bolo pripravené maľovanie na 
tvár. 

Medaily sú rozdané a radosť z 

K deťom sa 
pridali aj dospelí

Monika Zimová
podpredsedníčka Zo oZ KoVo ŽP

pohybu a sladkého balíčka zostane 
v pamäti nielen zúčastnených detí, 
ale aj rodičov a starých rodičov, 
ktorí sa bez prehovárania pridali 
k súťažiacim deckám. Nakoniec 
sme si všetci spoločne pochutili 
na výbornom guľáši. Verím, že sa 
všetkým páčilo a o rok sa znovu 
stretneme pri podobnej akcii. Tak 
teda, športu zdar!

Ďakujeme akciovej spoločnosti 
Železiarne Podbrezová za balíčky 
pre deti, Poľovníckemu združeniu 
Valaská za náučné informácie o 
zvieratkách a prírode, pracovní-
kom hotela Biela Medvedica za 
pohostenie a milú obsluhu a rov-
nako všetkým dobrovoľníkom, 
ktorí nám pomáhali. Tešíme sa o 
rok, priatelia!

Učitelia našej školy 
navštívili výrobné prevádzkarne

dňa 16. septembra absolvovali 
učitelia a majstri odbornej vý-
chovy Súkromnej spojenej školy 
Železiarne Podbrezová exkurziu v 
prevádzkarňach oceliareň a ťahá-
reň rúr. Keďže personálne zlože-
nie zamestnancov školy sa v po-

sledných rokoch zmenilo, vedenie 
školy sa rozhodlo naplánovať pre 
nich exkurziu v Železiarňach Pod-
brezová.

„Ako hovorí slovenské príslo-
vie: Lepšie raz vidieť ako stokrát 
počuť. Nakoľko sme ako škola s 
organizačnou zložkou Súkromná 
stredná odborná škola hutnícka 
Železiarne Podbrezová zapojení 

do systému duálneho vzdelávania, 
kde je úzko prepojená teoretická 
príprava s praktickým vyučovaním 
u zamestnávateľa, považujem za 
nevyhnutné, aby mali kolegovia 
prehľad o jednotlivých výrobných 
procesoch a pracoviskách u zria-
ďovateľa,“ povedala riaditeľka 
školy Miriam Pindiaková. Mnohí z 
nich mali o podniku a jeho výrobe 
len všeobecné informácie. „Preto 
bolo hlavným cieľom exkurzie pri-
blížiť im výrobný proces podniku a 
technológie od úplného začiatku 
až po finálne výrobky,“ doplnila.

Počas exkurzie mali pedagógo-
via možnosť navštíviť pracoviská v 
starom aj novom závode, konkrét-
ne v prevádzkarňach oceliareň a 
ťaháreň rúr. 

„Ďakujeme sprevádzajúcim za-
mestnancom Radoslavovi Bútoro-
vi v oceliarni a Václavovi Kortánovi 
v ťahárni rúr za pútavý odborný 
výklad a tešíme sa na spoznávanie 
ďalších pracovísk,“ dodala v závere 
M. Pindiaková.

Účastníci Detskej olympiády v Bystrej.  Foto: OZ KOVO
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Od futbalistu k úspešnému bežcovi a skialpinistovi

V zime sú jeho doménou lyže a skialpinizmus. Foto: archív P. Fraňa

V lete sa venuje predovšetkým behu a 
trénuje najmä v horách. Do tréningu za-
pája aj bicykel.            Foto: archív P. Fraňa

Charakterizoval by sa ako špor-
tovec v horách, keďže počas 
všetkých ročných období práve v 
nich trávi najviac času. Kým v lete 
behá a bicykluje, v zime sa venuje 
skialpinizmu. bývalý žiak Súkrom-
ného gymnázia Železiarne Pod-
brezová Peter Fraňo sa postup-
ne prepracoval medzi absolútnu 
slovenskú špičku medzi horskými 
bežcami i skialpinistami. a nielen 
to. Svojimi výkonmi sa dokázal 
presadiť aj vo svete.

Rodák z Brezna začínal ako väčši-
na chlapcov s futbalom, ktorý hral 
približne deväť rokov. Tento šport 
bol hlavným dôvodom, prečo sa 
rozhodol študovať v našej škole. 
Počas futbalovej kariéry bol verný 
jedinému klubu – FK Železiarne 
Podbrezová. V osemnástich ro-
koch sa však rozhodol zavesiť ko-
pačky na klinec.

„Čím som bol starší, tým viac ma 
lákalo chodiť do hôr. Futbal som 
hrával rád, bol som stopér a mys-
lím, že mi to aj celkom šlo, no asi 
som nebol príliš tímový hráč a čo-
raz viac ma to ťahalo k individuál-
nemu športu. Tam totiž človek vie, 
že vyhrá sám a je to jeho zásluha, 
pričom v tíme sa niektorí hráči ne-
musia úplne snažiť a vyhrajú tiež. 
To bol asi hlavný dôvod, prečo som 
prešiel od futbalu k behu,“ zamýš-
ľa sa Peter Fraňo. A keďže bol zvyk-
nutý trénovať a hýbať sa na dennej 
báze, nedokázal zrazu len tak ob-
sedieť doma. „Beh bol úplne jed-
noduchý na výbavu, hoci v začiat-
koch som trénoval v halovkách, v 
ktorých som hrával futbal. Začal 
som behávať po ceste a okolitých 
lúkach. Postupne sa nabaľovalo 
jedno na druhé a už to išlo,“ spo-
mína na svoje bežecké začiatky.

Prvé veľké víťazstvo
Úplne prvé preteky, ktorých 

sa zúčastnil, boli v jeho rodnom 
meste. Písal sa rok 2013 a na štart 
Behu nočným Breznom sa dostal 
úplnou náhodou. „Bolo to ešte v 
čase, keď som hrával futbal. Ses-
tra bola dobrovoľníčka, vybavila 
štartové číslo, tak som sa bol pre-
behnúť. Všetko ma z toho bolelo. 
Navyše, ďalší deň sme mali zápas,“ 
spomína na svoje premiérové be-
žecké preteky.

Neskôr, keď už nehrával futbal, 
mu začali chýbať zápasy a tým, že 
bol súťaživý typ, začal vyhľadávať 
preteky, kde sa chcel porovnať s 
ostatnými bežcami. Behával väčši-
nou súťaže v okolí Brezna či Ban-

skej Bystrice a ako sám priznáva, 
nič nesmerovalo k tomu, že by mal 
byť úspešným pretekárom. „Veľa 
vody som veru nenamútil, vždy 
som bol skôr vzadu. Ale tým, že 
som štartoval ešte v kategórii ju-
niorov, kde nebola až taká veľká 
konkurencia, podarilo sa mi občas 
dostať na stupne víťazov. Možno 
práve to ma motivovalo ďalej be-
hávať.“

Prvé víťazstvo v absolútnom 
poradí prišlo v roku 2016 a nie ho-
cijaké. Peter vyhral Nonstop beh 
hrebeňom Nízkych Tatier, kde je 
na 46,5 kilometrovej trati potreb-
né prekonať viac ako 2 000 výško-
vých metrov. „Dovtedy som bol na 
pódiu na kratších pretekoch, ale 
nikdy nie prvý. Prvýkrát som si šiel 
vyskúšať takú dlhú vzdialenosť a 
hneď som vyhral. Bolo to pre mňa 
príjemné prekvapenie.“

Nonstop beh hrebeňom Nízkych 
Tatier vyhral aj v nasledujúcich 
troch ročníkoch, čiže štyrikrát po 
sebe. Pri poslednom triumfe v 
roku 2019 dosiahol traťový rekord 
4:06:59. Fantastickým časom pre-
konal legendárneho Igora Buče-
ka, ktorý bol v minulosti svetovou 
extratriedou v horských behoch. 
Prvenstvom na týchto prestížnych 
horských pretekoch sa v roku 2016 
dostal k ultrabehu. „Prirodzene, 
postupne som predlžoval trate 
a skúšal, kde sú moje limity. Asi 
dva mesiace po mojom prvom 
víťazstve som dokázal ovládnuť 
Tatranskú šelmu – preteky na 50 
kilometrov s celkovým prevýšením 
vyše 3 000 metrov. Vtedy som si 
povedal, že asi toto je vzdialenosť, 
ktorá mi najviac sedí.“

Medzinárodné úspechy
Po domácich víťazstvách sa roz-

hodol skúsiť šťastie aj v zahraničí. 
V medzinárodnej konkurencii sa 
postupne dostal nielen medzi šir-
šiu, ale aj absolútnu svetovú špič-
ku. Vyhral napríklad preteky na 
Madeire (55 kilometrov a viac ako 
4 000 výškových metrov) v rámci 
Svetového pohára v Skyrunnin-
gu. Za svoj najväčší úspech však 
pokladá tohtoročný augustový vý-
kon na Ultra Trail du Mont Blanc 
(UTMB), kde si prvýkrát vyskúšal 
stokilometrové preteky na trase 
CCC (101 kilometrov a 6 100 výš-
kových metrov). Časom 10 hodín a 
35 minút dobehol na výbornom 5. 
mieste. Za víťazom zaostal vyše 40 
minút, ale na tretie miesto stratil 
len 12 minút. Preteky UTMB sú 
niečo ako neoficiálne majstrov-
stvá sveta v horskom behu. Každý 
rok je väčšia konkurencia a vyššia 
pozornosť fanúšikov aj sponzorov.

Okrem prípravy na takéto pre-
teky nesmie bežec podceniť ani 
oblečenie a správnu obuv. „Takisto 
je povinná výbava ako voda či fu-
kerka (ľahká bunda), takže človek 
musí niečo niesť aj so sebou. Sa-
mozrejme, na trati sú nejaké ob-
čerstvovacie stanice, kde sa bežec 
môže zastaviť, doplniť si vodu či 
niečo zjesť. Rovnako je povolené 
mať support – svojich ľudí, ktorí ho 
informujú o dianí na trati a môžu 
mu tiež podať občerstvenie.“

aj najlepší kráčajú
Pri podobných pretekoch si veľa 

ľudí mylne myslí, že bežci vybeh-
nú každý kopec, no nie je to tak. 
„Je tam veľké prevýšenie, celé sa 
to nebeží. Aj tí najlepší v kopcoch 
kráčajú,“ prezrádza. „Niekedy je 
efektívnejšie kráčať ako bežať. Sa-
mozrejme, aj to je potrebné mať 
natrénované. Myslím si, že práve v 
tomto mi pomáha skialpová príp-
rava, ktorú praktizujem cez zimu.“

Nemenej dôležité sú zbehy, kto-
ré musí bežec ovládať rovnako 
dobre ako beh do kopca. „Zbehy 
sú rýchle, úplne špecificky ich ne-
trénujem, ale určite každý bežec 
musí byť pripravený. Je potrebné 
mať najmä pevné členky. Nejakú 
špeciálnu prípravu však nerobím. 
Keď sa mi chce, bežím na tréningu 
aj dole kopcom rýchlejšie, ale inak 
nič špecifické.“

Prekvapenie na krose
Vlani štartoval Peter Fraňo aj na 

majstrovstvách Slovenska v krose, 
ktoré sa uskutočnili v Šamoríne. 
Keďže atletickí odborníci a ani sú-
peri ho takmer vôbec nepoznali, 
bolo obrovským prekvapením, keď 
sa v cieli objavil na prvom mieste.

„Určite to pokladám za jeden 
z tých väčších úspechov a predo-
všetkým najviac prekvapivý, vôbec 
som ho neočakával. Ambície boli 
skončiť do ôsmeho miesta, kto-
ré je v rámci klubov na majstrov-
stvách bodované. Zavolali ma z 
atletického klubu v Brezne, či by 
som nešiel, že majú miesto v aute. 
Keďže som na pretekoch štartoval 
neplánovane, naozaj som také-
to umiestnenie nečakal. Cieľ bol 
skončiť v prvej osmičke, aby som 
si neurobil hanbu a aby som pre 
klub získal nejaké body. Nakoniec 
to vyšlo na víťazstvo.“

Skialpinizmus ho baví
Okrem bežeckých úspechov sa 

talentovanému športovcovi darí aj 
v skialpinizme. Vzťah k nemu má 
už od detstva, nakoľko veľa času 
trávil v horskom prostredí a lyžo-
val. „Keďže otec bol dobrovoľný 
člen horskej služby a neskôr robil 
vlekára na Chopku, v horách sme 
trávili so sestrou celé detstvo. 
Skialpovať nás naučili rodičia, mňa 

ešte popri futbale. Keď som skon-
čil s futbalom, najskôr som len be-
hával, no v zime nebolo čo robiť 
a sezónny lístok na lyžovanie bol 
drahý. Tak som jednoducho zobral 
staré lyže, ktoré som doma našiel 
a začal som skialpovať,“ približuje 
svoje začiatky.

A kedy sa postavil na štart prvej 
súťaže a ako sa mu v nej darilo? 
„Prvé preteky neboli veľmi úspeš-
né. Bolo to, myslím, v roku 2015. 
Uskutočnili sa večer na Donova-
loch. Skončil som však medzi po-
slednými. Vôbec som to nevedel, 
nemal som grip a všetci boli rých-
lejší. Vtedy som zistil, že to nie je 
len o výkonnosti, ale aj o šikovnos-
ti, taktike a technike. V skialpiniz-
me mi trvalo dlhšie, kým som sa 
prebojoval medzi tých najlepších.“

Skialpinizmus pokladá za krásny 
šport a tým, že býva v Brezne, kde 
sú snehové podmienky v Nízkych 
Tatrách ideálne takmer pol roka, 
rád vystrieda lyže za botasky. Keď-
že bol odmalička vedený k zimným 
športom, zdá sa mu to ako vhodný 
doplnok k behu. Za svoj najväčší 
úspech považuje titul majstra Slo-
venska v skialpinizme, ktorý zís-
kal poslednú zimu. Rovnako vlani 
vyhral Slovenský pohár v skialpi-
nizme a na majstrovstvách sveta 

dvojíc v Taliansku skončil spolu s 
Jakubom Šiarnikom na 17. mieste.

Trénera nikdy nemal
Mladý športovec v súčasnosti 

študuje trénerstvo a telesnú vý-
chovu na Univerzite Mateja Bela v 
Banskej Bystrici, momentálne je v 
záverečnom ročníku. Po gymnáziu 
však skúšal študovať najskôr fyzi-
oterapiu. „Po roku som zistil, že 
to nie je nič pre mňa a že sa fyzi-
oterapii určite nechcem venovať. 
Prešiel som na trénerstvo a uči-
teľstvo telesnej výchovy. Keď som 
nastupoval na nový odbor, nebolo 
to hneď ideálne, ale časom ma 
štúdium začalo baviť a zaujíma ma 
dodnes. Beriem to ako super roz-
hodnutie a štúdium mi pomohlo 
aj pri vlastnom tréningu,“ povedal 
úspešný športovec, ktorý trénera 
nikdy nemal a celý život sa pripra-
voval sám.

Po skončení vysokoškolského 
štúdia nevylučuje, že sa bude ve-
novať práve trénerstvu. „Učiteľ-
stvo si nechávam len ako zadné 
vráta, je to väčšia istota, tam sa 
vie človek vždy uplatniť. Ale skôr 
by som sa chcel vidieť v niečom 
inom. Ešte mám posledný rok v 
škole a potom uvidíme.“

V roku 2019 prekonal rekord na pretekoch Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier. V cieli 
mal preto rozhodne dôvod na radosť.  Foto: archív P. Fraňa
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Jedálny lístok
26. 9. – 2. 10. 2022

Pondelok
Polievky: hrachová so salámou, 
francúzska, pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina, 
● Jarné kuracie stehno, zemiaky, 
● Halušky s kyslou kapustou a sla-
ninou, 
● Šalát lahôdkový, pečivo. 

Utorok
Polievky: kelová so zemiakmi, úde-
ninová, pečivo. 
● Kuracie prsia na zelenine, ryža, 
šalát, 
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa, 
● Štefanská sekaná pečienka, ze-
miakový prívarok, chlieb, 
● Muffiny s čokoládou, kakao, 
● Ovocný balíček. 

Streda
Polievky: fazuľová kyslá, bulhar-
ská, pečivo. 
● Vyprážané kuracie stehno, ze-
miaková kaša, kompót, 
● Bravčový rezeň na rasci, tarhoňa, 
šalát, 
● Hubové rizoto, šalát, 
● Šalát pekinský so šunkou, pečivo, 
● Bageta syrová. 

Štvrtok
Polievky: slepačia, paradajková, 
pečivo. 
● Morčacie prsia na lesných hrí-
boch, ryža, šalát, 
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa, 
● Karfiolový mozoček so syrom, ze-
miaky, šalát, 
● Zapekané palacinky s tvarohom. 

Piatok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
krupicová so zeleninou, pečivo. 
● Podtatranský plnený bravčový 
rezeň, zemiaky, šalát, 
● Hovädzia pečienka milánska, 
cestovina, 
● Restovaná kačacia pečeň, hráš-
ková ryža, cvikla, 
● Zemiakové knedličky so slivkami, 
maková posýpka, 
● Bageta moravská. 

Sobota 
Polievka: rascová s vajcom, pečivo.
● Bravčové stehno nitrianske, 
knedľa, 
● Pečené kuracie stehno, zelenino-
vá ryža, kompót. 

Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo. 
● Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, uhorka. 
● Kuracie prsia s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina.

Jedálny lístok
3. – 9. 10. 2022

Pondelok
Polievky: karfiolová, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo. 
● Držky na diabolský spôsob, 
knedľa, 
● Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
uhorka, 
● Francúzske zemiaky, uhorka, 
● Šalát vitamínový s jablkami, pe-
čivo. 

Utorok
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
tekvicová, pečivo. 
● Vyprážaný kurací rezeň ovčiar-
sky, zemiaková kaša, šalát, 
● Hovädzia roštenka portugalská, 
tarhoňa, cvikla, 
● Rizoto natural so zeleninou, 
● Lievance s džemom, 
● Ovocný balíček. 

Streda
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
prešporská, pečivo.
● Hovädzie mäso na korení, ryža, 
šalát, 
● Pečené morčacie stehno, červe-
ná kapusta, knedľa, 
● Lasagne mäsové, 
● Syrové tajomstvo, pečivo, 
● Bageta šampiňónová so šunkou. 

Štvrtok 
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, 
pečivo. 
● Važecká pochúťka, zemiakové 
placky, 
● Kuracie stehno na paprike, ces-
tovina, 
● Ryba so špenátom a syrovou 
omáčkou, 
● Žemľovka s tvarohom. 

Piatok 
Polievky: zeleninová, hrášková s 
údeninou, pečivo. 
● Morčacie prsia na hrášku so šam-
piňónmi, ryža, šalát, 
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa, 
● Sekaný rezeň z bôčika, zemiako-
vý šalát s majonézou, 
● Zapekaná brokolica s tofu, 
● Bageta s kuracím mäsom. 

Sobota
Polievka: sedliacka, pečivo. 
● Bravčová krkovička na cesnaku, 
zemiaky, čalamáda, 
● Kuracie prsia orientálne, sloven-
ská ryža, uhorka.

Nedeľa
Polievka: krúpková, pečivo. 
● Bravčové dusené, chrenová 
omáčka, knedľa, 
● Morčacie mäso na ázijský spô-
sob, ryža, šalát.

Prinášame vám seriál o systematickej obnove hradu Ľupča

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

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

Časť 13: Obnovená kaplnka sa stala 
kultúrnou pamiatkou roka 2008

Stredoveká kaplnka na hrade 
Ľupča je unikátom, pretože sa zara-
ďuje medzi dve celistvo zachované 
renesančné kaplnky nachádzajúce 
sa na území Slovenska. Vďaka jej 
mimoriadnej kultúrnej hodnote, 
ale aj kvalitne odvedenej reštaurá-
torskej práci, Ministerstvo kultúry 
SR v súťaži Kultúrna pamiatka roka 
2008 udelilo Železiarňam Podbre-
zová a.s. cenu Fénix. 

Reštaurovanie kaplnky
Komplexnej obnove predchádzal 

rozsiahly reštaurátorský výskum 
interiérov a časti exteriéru. Reštau-
rovanie kaplnky bolo realizované v 
rokoch 2008 až 2009. Počas prác 
bola pod vrstvami mladších náte-
rov a omietok nájdená výtvarná 
výzdoba. Nástenné maľby boli po 
očistení a upevnení vyretušované, 

aby sa dosiahol jednotný, neru-
šený výtvarný celok. V priestore 
takzvanej sakristie každého očarí 
dekoratívny strop zo stromov, kto-
rých výrub bol datovaný do rokov 
1480 až 1489. Pomocou drevených 
schodov, ktoré boli počas reštauro-
vania tiež obnovené, sa vystupuje 
do podkrovia a na chórus kaplnky. 

Z histórie hradnej kaplnky
Najstaršie známe písomné 

zmienky o kaplnke spadajú až do 
17. storočia, avšak je veľmi prav-
depodobné, že jej vznik možno 
datovať do nesko-
rého stredoveku 
tak, ako pri väč-
šine kaplniek na 
hradoch z územia 
Slovenska. Prvá 
väčšia prestavba 
Ľupčianskeho hradu, v poslednej 
tretine 15. storočia za vlády Ma-
teja Korvína, sledovala posilnenie 

jeho obrannej funkcie a zároveň 
zohľadňovala náročnejšie dobo-
vé požiadavky na väčší luxus i na 
pohodlné, v tej dobe neodmysli-
teľné praktizovanie náboženského 
života. S určitosťou vieme potvr-
diť, že priestor hradnej kaplnky je 
starší. Potvrdzuje to nález rytého 
rodového erbu Dóciovcov (Dóczy) 
v omietke a datovanie trámového 
stropu. Vybudovanie, respektíve 
prestavbu hradnej kaplnky, pripi-
sujeme až Gašparovi Tribelovi, vý-
znamnému šíriteľovi evanjelického 
vierovyznania. Okrem písomných 

zmienok doklada-
jú prepojenie Tri-
bela s kaplnkou aj 
vyobrazenia jeho 
erbov, medzi kto-
rými je umiestne-
ný latinský žalm 

evokujúci udalosti tesne po oblie-
haní hradu bočkajovskými oddiel-
mi v roku 1605. 

Inventár Ľupčianskej kaplnky
Kanonické vizitácie podrobne 

opisujú niekdajšie vybavenie hrad-
nej kaplnky. Hlavnú časť zariade-
nia tvoril oltár Krista Pána, Pavla a 
Apolla. Jednotliví majitelia hradu 
kaplnku postupne doplňovali o 
ďalšie sakrálne predmety. Výni-
močným dielom bol obraz Umu-
čenie sv. Šebastiána či kazateľnica. 
Súčasťou zariadenia boli drevené 
modlitebné lavice a menšie sakrál-
ne predmety. V roku 1825 sa v jej 
vybavení spomínal menší organ, čo 
potvrdili aj nálezy počas reštauro-
vania. Pôvodný oltár s novým oltár-
nym obrazom bol súčasťou interié-
ru hradnej kaplnky až do polovice 
20. storočia, keď bola kaplnka po 
vyše 300 rokoch zrušená. Našťas-
tie, nedošlo k zničeniu unikátnych 
pamiatok a kompletný drevený 
oltár sa dostal do Stredoslovenské-
ho múzea v Banskej Bystrici. Tento 
rok bol slávnostne prinavrátený na 
svoje pôvodné miesto na Ľupčian-
skom hrade.

Cena Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2008.  Foto: archív

Porovnanie stavu hlavnej lode kaplnky pred obnovou a po reštaurovaní v roku 2008.  Foto: archív

Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča
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V tajničke sa ukrýva citát, ktorého autorom je americký filozof a spisovateľ Ralph waldo Emerson.

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 3. októbra. 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. 18, v ktorej sa ukrývalo dokončenie ci-
tátu od indického spisovateľa a guru Sri 
Chinmoya: „Svetový mier možno...“ Taj-
nička: „dosiahnuť, keď moc lásky nahra-
dí lásku k moci.“ Z úspešných riešiteľov 

sme vyžrebovali Rastislava Grossa z prevádzkarne valcov-
ňa bezšvíkových rúr. Cenu do súťaže venovala Všeobecná 
zdravotná poisťovňa. Výherca si ju môže prevziať v redakcii 
v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.

Smútočný oznam
S hlbokým zármutkom oznamujeme pri-
ateľom a známym, že dňa 27. augusta 
2022 nás vo veku 58 rokov navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, syn, brat, švagor 
a príbuzný

Ing. Peter PeIHOFFNeR z brezna.
Smútiaca rodina

Poďakovanie

Dňa 9. septembra sme sa navždy rozlúčili 
s našou drahou mamou, starou a prasta-
rou mamou 

annou baLCOVOU z Podbrezovej.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom, známym a ostatným, ktorí ju prišli 
odprevadiť na poslednej ceste a svojimi 

sústrasťami sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Smútiaca rodina

Spomienky
„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, ale v 
našich srdciach stále žije spomienkami.“
Dňa 3. septembra uplynul prvý smut-
ný rok, ako nás navždy opustil milovaný 
manžel a otec

Vladimír baLÁŽ z Podbrezovej.
Zaspomínajte na neho spolu s nami.

Manželka a synovia s rodinami
...

Dňa 9. septembra uplynulo 28 rokov, čo 
nás tragicky opustil milovaný otec a brat 

dezider MÔCIK z Podbrezovej. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku spolu s nami.

Deti s rodinami a sestry s rodinami
...

„Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v na-
šich srdciach ostaneš stále s nami.“
Dňa 20. septembra uplynuli štyri smutné 
roky, ako nás opustil náš milovaný man-
žel, otec a starý otec 
dušan bUdaJ z Mýta pod Ďumbierom.

S láskou a úctou spomína 
celá rodina, priatelia a známi
...

„V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal 
každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, 
my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srd-
ciach tých, ktorí ťa milovali.“
Dňa 22. septembra sme si pripomenuli 
druhé smutné výročie, ako nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a dedko 

Jaroslav KRaJČI z Podbrezovej. 
S láskou a úctou spomína celá rodina

Spomienky
„Nie je ťa vidieť, nepočuť tvoj hlas, len 
spomienka na teba zostáva v nás.“
Dňa 23. septembra uplynie sedem rokov 
od úmrtia nášho drahého manžela, otca 
a dedka

Milana ŠTeFÁNIKa z Michalovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s 

nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

...
„Ako tíško žila, tak tíško odišla. Skrom-
ná vo svojom živote, ale veľká v láske a 
dobrote. Hoci si odišla a niet ťa už medzi 
nami, v našich srdciach zostávaš  a budeš 
stále medzi nami.“
Dňa 24. septembra uplynie jedenásť ro-
kov, ako nás navždy opustila naša milova-

ná manželka, matka, sestra a dcéra
Ingrid dUNaJSKÁ rod. Krišková z Podbrezovej-Štiavničky.

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina
...

Dňa 25. septembra si pripomenieme 
tretie výročie odvtedy, ako nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, starý otec 
a prastarý otec

Milan HaVIaR z Nemeckej.
Spomína manželka a deti 

Ingrid, Martin a Marcel
...

„S ťažkým srdcom sme sa s tebou lúčili a s 
ešte ťažším na teba spomíname.“
Dňa 28. septembra uplynulú tri roky od-
vtedy, ako nás opustil náš milovaný 

Ján KŇaZÍK z Podbrezovej-Štiavničky. 
S láskou spomína družka Marika, 

syn Ján, nevesta Lenka a vnučka Lenka
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SÚHRN
Fortuna liga, 11. kolo: FK Žele-
ziarne Podbrezová – aS Trenčín 
2:0 (2:0)
Góly: 7. Paraj, 33. Kuzma. Rozho-
dovali: Dzivjak – Štofik, Roszbeck. 
ŽK: Paraj, Pavúk – Soares, Pires, 
Bainović. diváci: 1 722.
Podbrezová: Ludha – Kukoľ (71. 
Bariš), M. Bartoš, Godál, Grešák 
– Paraj, Bakaľa – Cobnan (69. 
Grendel), Ďatko (90+2 Šikula), 
Vasiľ (46. Pavúk) – Kuzma (90+2 
Horvát).
Trenčín: Vozinha – Mičuda (46. 
Demitra), Stojsavljevič, Pires, 
Kozlovský – D. Hollý (61. Lete-
nay), Lavrinčík (83. Kupusović), 
Gajdoš (46. Ibrahim) – Kmeť, Bai-
nović, Soares (83. witan).

Slovnaft Cup, 3. kolo: FK Poprad 
– FK Železiarne Podbrezová 0:4 
(0:0)
Góly: 52., 64., 79. a 89. Cobnan. 
Rozhodovali: K. Micheľ – Pacák, 
Mihalík.
Podbrezová: Rehák – Bartoš, Go-
dál (69. Talakov), Grešák – Vasiľ 
(46. Kukoľ), Paraj, Bariš, Šikula 
(46. Ďatko) – Grendel (46. Baka-
ľa) – Cobnan, Pavúk.

Program Fortuna ligy: 
2. 10. o 17:30 hod. – ŠK Slovan 
Bratislava – FK Železiarne Pod-
brezová (12. kolo).
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Železiari sú postrachom súperov. 
V lige neprehrali a postúpili aj v pohári

Moses Cobnan (vľavo) síce proti Trenčínu neskóroval, no gólové kopačky si obul v Popra-
de. Štyrmi gólmi si dal ideálny darček k narodeninám. Foto: M. Štefánik

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

V extralige zaujalo vystúpenie mladého Andreja Balca, ktorý nielenže dosiahol lepší vý-
kon ako všetci aktéri interligového stretnutia, ale výsledkom 664 prekonal rekord kolkár-
ne v kategórii dorastencov.  Foto: D. Mócová

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Podbrezová opäť s najvyššími ambíciami

Futbalisti FK Železiarne Podbrezo-
vá mali v desiatom kole Fortuna 
ligy cestovať na pôdu MFK Zem-
plín Michalovce. avízo na tento 
zápas sme uverejnili aj v dvojtýž-
denníku Podbrezovan. duel sa 
napokon neuskutočnil. dôvodom 
jeho odloženia boli karanténne 
opatrenia v tíme nášho súpera. 
Táto informácia bola známa až po 
našej redakčnej uzávierke. Stret-
nutie sa bude dohrávať 12. októb-
ra. Železiari tak mali v lige voľno 
a mohli sa sústrediť na dianie v 
Slovnaft Cupe. 

Hladký postup
V treťom kole pohárovej súťaže 

sme cestovali pod Tatry, kde sme sa 
v Národnom tréningovom centre 
stretli s FK Poprad. Treťoligista je 
pre tím z Horehronia dobre známy, 
veď s Popradom sme sa v minulos-
ti stretávali aj v druhej futbalovej 
lige. Podbrezová bola favoritom a 
hoci po prvom polčase svietil na 
ukazovateli skóre bezgólový stav, 
po obrátke sa roztrhlo vrece s gól-
mi. Pomohli k tomu striedania v 
našom tíme a najmä skvelý výkon 
Mosesa Cobnana. Nigérijčan sa 

„utrhol z reťaze“ a sieť protivníka 
rozvlnil hneď štyrikrát. Podbrezo-
vá tak postúpila do ďalšieho kola, 
meno súpera ešte známe nie je. 

„V prvom polčase sme hrali po-
hodlný futbal. Celý zápas sme mali 
hernú prevahu, ale bol tam rozdiel 
v energii. V úvodnom dejstve sme 
hrali pomaly, po zmene strán sme 
hru zrýchlili. Slovnaft Cup je pre 
nás rovnako dôležitý ako Fortuna 
liga. Budeme sa chcieť pobiť o čo 
najlepší výsledok s akýmkoľvek sú-
perom,“ povedal po stretnutí Ro-
man Skuhravý, tréner FK Železiar-
ne Podbrezová. 

Padol aj Trenčín
Dobre naladení po postupe mu-

seli naši hráči opäť prepnúť na 
ligu. Do Zelpo arény pricestoval AS 
Trenčín. Považanov trápila kríza, 
veď v predošlých troch zápasoch 
prehrali a nestrelili ani gól. Chytiť 
fazónu sa snažili práve v Podbrezo-
vej, lenže nováčik najvyššej súťaže 
hrá vo veľkej pohode. Už v siedmej 
minúte poslal náš tím do vedenia 
Paraj a položil základy ďalšieho 
úspešného predstavenia. Keď ešte 
v prvom polčase pridal druhý gól 
Kuzma po veľmi peknej akcii, dve-
re k ďalšiemu plnému bodovému 
zisku boli otvorené dokorán. 

Po zmene strán domáci kontro-
lovali priebeh, ale museli sa mať 
neustále na pozore, keďže Tren-
čania si vypracovali viacero šancí. 
Vlastnou nemohúcnosťou a ne-
presnými pokusmi však iba pod-
čiarkli, že sú v kríze, keď neskóro-
vali v štyroch ligových dueloch za 
sebou.

Naopak, Podbrezová si užíva 
eufóriu, po desiatich zápasoch 
má na konte päť výhier a päť re-
míz. V ostatných troch meraniach 
síl vo Fortuna lige nedostala gól a 
„zaparkovala“ na druhé miesto v 
tabuľke za vedúci Slovan. A práve 
bratislavský majster bude jej naj-
bližším súperom po reprezentač-
nej prestávke. 

„Polčasy boli rozdielne, ale príči-
nou toho sme boli my. Víťazstvo si 
vážim, lebo sa dostávame do fázy, 
kedy sú očakávania a mentálny tlak 
na hráčov abnormálne. S tým všet-
kým sa musíme naučiť žiť a hrať. 
Prvý polčas sme zvládli dobre do 
35. minúty, lebo zápas mohol byť 
v tom čase rozhodnutý. A potom 
sa dejú dve veci. Buď to skúsene 

uhráte, súpera rozprihrávate alebo 
máte hektiku a chcete všetko riešiť 
rýchlo. A to sa stalo nám. Trenča-
nia majú skvelú dynamiku, ale ne-
pustili sme ich do žiadnej vyloženej 
šance, čo je v tejto fáze kľúčom k 
úspechu. Ukázalo sa, že mužstvo je 
pracovité. Vážim si víťazstvo, pre-
tože je pre nás dôležité a cenné,“ 
povedal po stretnutí tréner Skuh-
ravý.

Všetci na Slovan!
Našich futbalistov čaká najbližší 

zápas až v nedeľu, 2. októbra. Ces-
tovať budú na Tehelné pole, kde sa 
stretnú s lídrom tabuľky Slovanom 
Bratislava. Klub pozýva na výjazd 
všetkých fanúšikov. Pripravený 
bude autobus v cene 15 eur, v kto-
rej je zahrnutá cesta i vstupenka na 
zápas do sektoru hostí. Peniaze sa 
budú vyberať pri nástupe do auto-
busu. 

V prípade záujmu kontaktujte 
mediálneho manažéra Mateja Ku-
bove na telefónnom čísle +421 907 
227 029, najneskôr do nedele 25. 
septembra do 20. hodiny.

Železiari v repre
Najvyššiu futbalovú súťaž čaká 
reprezentačná prestávka. Podbre-
zovský klub môže tešiť, že sa me-
dzi náhradníkov a-tímu na zápasy 
Ligy národov proti azerbajdžanu 
a bielorusku dostal aj brankár Ri-
chard Ludha.

Zároveň figuruje v nominácii 
dvadsaťjednotky, ktorá odohrá 
barážový dvojzápas proti Ukrajine. 
Okrem Ludhu sú v menoslove tré-
nera Jaroslava Kentoša aj Samuel 
Ďatko a Mikuláš Bakaľa. Medzi 
náhradníkmi sa nachádza Marcel 
Vasiľ.

Reprezentácia do 20 rokov odo-
hrá prípravný dvojzápas proti 
Uzbekistanu. V nominácii trénera 
Alberta Rusnáka je z Futbalového 
klubu Železiarne Podbrezová bran-
kár Adam Danko a obranca Nicolas 
Šikula.

Reprezentačnú devätnástku čaká 
prvé kolo kvalifikácie o európsky 
šampionát. V nominácii je i Dávid 
Ovšonka a Andy Masaryk.

Osemnástka sa pripravuje na tur-
naj Václava Ježka. V zozname hrá-
čov, ktorí si zahrajú proti USA, Me-
xiku a Fínsku je aj náš Filip Mielke. 

Richard Ludha.               Foto: M. Štefánik

Fanúšikovia majú možnosť vycestovať do Bratislavy na Tehelné pole.  Foto: M. Štefánik

Kolkársky oddiel ŠK Železiarne 
Podbrezová vstúpil do novej se-
zóny. Po vlaňajšom senzačnom 

víťazstve v Lige majstrov a bronze 
zo Svetového pohára, budú chcieť 
zverenci trénera Miloša Ponjavića 
opäť nadviazať na úspechy. Ok-
rem toho sú hlavným favoritom 
aj na víťazstvo v interlige.

Prípravu na novú sezónu začali 
naši kolkári v závere júla. Odo-
hrali viacero prípravných zápasov, 
mali trojstretnutie s Modrankou a 
Pobedimom a boli aj na turnaji v 
Česku. Okrem toho sa v auguste 
uskutočnil tradičný ŽP Cup, kolkár-
sky turnaj s medzinárodnou účas-
ťou. Každoročne je to zaujímavá 
previerka formy počas prípravy na 
novú sezónu.

ŽP Cup pre nášho kolkára
Kvalifikáciu odohralo 147 hráčov 

a do 30-členného finále sa prebo-
jovalo z nášho oddielu až 13 kol-
károv. Čo je potešujúce, boli me-
dzi nimi aj traja dorastenci. Turnaj 
najlepšie vyšiel domácemu hráčo-
vi Tomášovi Dilskému, ktorý su-
verénne ovládol kvalifikáciu (654 
bodov) a v záverečnom turnaji s 
výkonom 640 bodov zvíťazil pred 
Ivančíkom z Rakovíc a Maďarom 
Somodim.

V úlohe favorita
Kolkári Podbrezovej sú každo-

ročne hlavnými favoritmi na titul 
v interlige a počíta sa s nimi aj vo 
významných medzinárodných sú-
ťažiach ako Liga majstrov či Sveto-
vý pohár. „Tento rok bude náročný. 
Uvidíme, či vyhráme interligu a či 
postúpime do top štvorky v Lige 
majstrov alebo Svetovom pohári. 

Čo sa týka prípravy, tak dopadla 
dobre, až na jedného hráča – Če-
cha Jana Bínu, ktorý mal zranený 
prst na nohe, čo ho vyradilo z príp-
ravy na štyri týždne. Momentálne 
ide o nášho najlepšieho kolkára, 
ktorý už trénuje a môžeme s ním 
počítať. Očakávam od dorasten-
cov, keďže tento rok sme po od-
chode Erika Kunu neposilnili, že 
sa budú zlepšovať a postupne s 
nimi budeme môcť počítať aj v dô-
ležitých zápasoch medzi mužmi,“ 
povedal Miloš Ponjavić, hlavný 
tréner Kolkárskeho oddielu ŠK Že-
leziarne Podbrezová.

Podľa neho je Podbrezová na 
tlak zvyknutá, keďže od železia-
rov sa vždy očakávajú tie najvyššie 
méty. „Moji hráči vedia, že musia 
na seba vyvinúť pozitívny tlak, kto-
rý ich prinúti podať svoj najlepší 
výkon. Tréma nemôže byť negatív-
na, ale musí ich motivovať. Tento 
rok dosť posilnili dve české muž-
stvá. Hráči, ktorí hrali v Nemecku, 
sa vrátili naspäť do českých muž-
stiev, takže nebude to ľahké ani v 
interlige. Najmä Rokycany a Jihla-
va budú dosť silní. Nemôžeme za-
budnúť ani na Trstenú, kde kostru 
tímu tvoria naši bývalí hráči. Takže 
bude tam určite štyri až päť muž-
stiev, ktoré budú hrať o prvenstvo. 
Podbrezová je však hlavný favorit,“ 
myslí si podbrezovský tréner.


