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Prváci dostali k štúdiu 
nové notebooky

Dňa 27. septembra sa v Sú-
kromnej spojenej škole Žele-
ziarne Podbrezová uskutočnilo 
odovzdávanie notebookov pre 
žiakov prvého ročníka profi lácií 
informa  ka a STEAM.
SSŠ ŽP

Z obsahu čísla

čítajte na strane 4

Spoločnosť Slovrur 
oslavuje 25 rokov

Spoločnosť Slovrur Sp. z o.o. 
vznikla v roku 1997 ako výhrad-
ný zástupca Železiarní Podbrezo-
vá a.s. na poľskom trhu. Dnes je 
Slovrur jeden z popredných ob-
chodníkov s oceľovými rúrami a 
rúrovými tvarovkami v Poľsku. 

čítajte na strane 2ŽP Group

Nemocnica s poliklinikou v Brezne, n.o., napriek náročnej situácii pokračuje v napredovaní.  Foto: NsP Brezno

pokračovanie na strane 3

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Editoriál
Všetko má svoj koniec. Aj sé-
ria podbrezovských futbalistov 
bez prehry v najvyššej súťaži je 
už minulosťou. Stroskotali sme 
na Slovane. S  mom, ktorý má 
mnoho drahých legionárov 
a smelé ambície v pohárovej 
Európe. Malý  m „z dediny,“ 
ako nás často nazývajú fanú-
šikovia či kolegovia novinári 
„z veľkomiest,“ sa nestra  l ani 
na trávniku veľkého pro  vníka. 
Železiari odohrali s majstrom 
solídne stretnu  e. Hráči bojo-
vali so srdcom a pokorou, ale 
bez strachu, čo vyzdvihli aj fa-
núšikovia. Asi štyridsať z nich 
meralo cestu na Národný fut-
balový štadión, aby povzbudili 
svoj  m. Pre všetkých to bol 
zážitok. Predsa len, futbalo-
vý stánok v Bra  slave patrí k 
najmodernejším u nás a väč-
šina z prítomných ho navš  vi-
la prvýkrát. Fandenie si všetci 
užili aj napriek prehre. Téme 
výjazdu do hlavného mesta ve-
nujeme široký priestor. Okrem 
toho sme zisťovali, čo je nové v 
breznianskej nemocnici. Nap-
riek náročnej situácii neustále 
zlepšuje kvalitu poskytovanej 
zdravotnej starostlivos   ľuďom 
z celého regiónu. Dcérska spo-
ločnosť našich železiarní SLOV-
RUR zasa oslávila štvrťstoročni-
cu. Boli sme aj pri slávnostnom 
odovzdávaní notebookov na-
šim prvákom a mapovali sme 
 ež dianie v kolkoch či letnom 

biatlone. Nezabudli sme na 
jubilantov, krížovku či seriál o 
obnove hradu. Aktuálne číslo 
novín Podbrezovan je jubilejné 
dvadsiate v tomto roku a opäť 
prináša viacero zaujímavých 
tém. Veríme, že si každý v ňom 
nájde tú svoju.

Milan Gončár

Nemocnica v Brezne naďalej
zlepšuje kvalitu zdravotnej starostlivosti

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Rekonštrukcie, nákup sanitných 
vozidiel, ale aj boj s energe  ckou 
krízou či nedostatok zdravotníc-
keho personálu. Aj Nemocnica 
s poliklinikou (NsP) Brezno, n.o. 
zápasí s rôznymi problémami, po-
dobne ako mnohé iné zariadenia 
na Slovensku. Napriek tomu sa jej 
vedenie, aj za pomoci partnerov a 
Železiarní Podbrezová a.s., neustá-
le snaží zlepšovať kvalitu poskyto-
vanej zdravotnej starostlivos  , čo 
pacien   pociťujú v rôznych oblas-
 ach.

O aktuálnom dianí sme sa rozprá-
vali s Karolom Vojtkom, zástupcom 
riaditeľa a zároveň hovorcom NsP 
Brezno. 

Aká je aktuálna situácia v brez-
nianskej nemocnici?

- Naša nemocnica v súčasnos   
žije očakávaniami. Prvým je, ako 
pevne veríme, že bude zaradená 
medzi regionálne nemocnice, teda 
nemocnice II. úrovne. Hlavnými 
faktormi, ktorými sme naše zarade-
nie argumentovali aj Ministerstvu 
zdravotníctva Slovenskej republiky 
sú, že už teraz sme kompletnou a 
na viacerých úsekoch zrekonštru-
ovanou regionálnou nemocnicou, 
ktorá v niektorých medicínskych 
oblas  ach poskytuje zdravotnú 
starostlivosť i pacientom okolitých, 
predovšetkým južných okresov. 
Nemenej dôležitým faktorom je 
zachovanie dostupnos   zdravotnej 
starostlivos   do 30-45 minút od 
bydliska pacienta, čo by bez našej 
nemocnice nebolo možné.

Druhým očakávaním je, ako dúfa-
me, že v krátkej dobe bude vyhláse-

ná príslušná výzva na predkladanie 
žiados   o poskytnu  e fi nančných 
prostriedkov v rámci mechanizmu 
obnovy a odolnos  . Do tejto výzvy 
by sme sa chceli zapojiť projektom 
rekonštrukcie viacerých čas   ne-
mocnice, vybudovaním nového fy-
ziatricko-rehabilitačného oddelenia 
v priestoroch bývalej transfúznej 
stanice, zakúpením viacerých le-
kárskych prístrojov a informačných 
technológií, ako i vybudovaním 
nemocničnej fotovol  ky. V rámci 
fotovol  ky by sme na nemocničné 
strechy namontovali fotovol  cké 
panely. Fotovol  cká nadstavba v 
našej nemocnici by ušetrila približ-
ne 30 percent nákladov na elek-
trickú energiu (ročná úspora 400 

megawa  hodín z celkovej spotreby 
asi 1 200). V súčasnos   teda pracu-
jeme na fi nalizovaní rozvojového 
plánu nemocnice na nasledujúce 
päťročné obdobie.

Pacien   a návštevníci nemocnice 
určite zaregistrovali aj pracovný 
ruch v priestoroch nemocničného 
zariadenia. Ktoré úseky, prípadne 
oddelenia prechádzajú obnovou?

- Nežijeme len očakávaniami, ale 
zároveň podnikáme všetky potreb-
né kroky smerujúce k poskytovaniu 
kvalitnej zdravotnej starostlivos   a 
služieb s ňou súvisiacich. Konkrét-
ne, v súčasnos   z vlastných pros-
triedkov postupne rekonštruujeme 
poliklinické sociálne zariadenia, v 

rámci čoho došlo aj k výmene stú-
pačiek vody a kanalizácie, keďže 
pôvodné boli v havarijnom stave. 
Niektoré sociálne zariadenia sú 
priestorovo vhodne upravované 
pre osoby s pohybovým obmedze-
ním, keďže v nich dochádza, okrem 
iných úprav, aj k rozšíreniu zárubní, 
kabínok a ich vnútorného priesto-
ru. Postupne obnovujeme aj ďalšie 
priestory, či už ide o vymaľovanie 
liečebne pre dlhodobo chorých, ne-
dávnu rekonštrukciu priestorov jed-
nodňovej zdravotnej starostlivos  , 
opravu chodieb a podobne. Nakoľ-
ko bola nemocnica odovzdaná do 
užívania v 70. rokoch minulého sto-

Krásna séria je na konci. Pred zrakom 
najvernejších sme podľahli majstrovi

Futbalis   FK Železiarne Podbre-
zová sú najpríjemnejším prekva-
pením aktuálnej sezóny Fortuna 
ligy. V 12. kole cestovali na Tehel-
né pole s vizitkou  mu, ktorý ako 
jediný z pelotónu neokúsil trpkosť 
prehry. Hrať na Slovane, na Národ-
nom futbalovom štadióne, je svia-
tok pre každého hráča. A nielen 
pre protagonistov na trávniku, ale 
aj pre fanúšikov. 

Účastníci výjazdu v Bra  slave. Hoci výsledok duelu nebol podľa ich predstáv, výkon hráčov chválili.  Foto: M. Štefánik

V skoré nedeľné popoludnie vy-
razil z Horehronia autobus zapl-
nený skalnými priaznivcami žele-
ziarov. S pokorou, uvedomujúc si 
silu súpera, boli prognózy výsledku 
opatrné. „Ja si myslím, že bude 
2:2,“ za  poval jeden z fanúšikov a 
doplnil ho ďalší s podbrezovským 
šálom okolo krku. „Slovan bude 
určite kopať jedenástku. To sme si 
už zvykli,“ povedal s úškrnom. Dob-
rá nálada a veľké očakávania boli 
sprievodným znakom počas celej 
cesty. Na jednej z púmp už dávali 

chlapci z Horehronia o sebe vedieť 
prvými chorálmi. Dopĺňame záso-
by jedla, nejakého pivka a ideme 
ďalej. Pred Bra  slavou nás vítajú 
dažďové kvapky. Padá nám šťas  e? 
Nevedno. Na mobiloch pozeráme 
zostavy...

„Slovan nastupuje v plnej sile. 
Dokonca aj s mladým Weissom,“ 
zaznelo zo zadných sedačiek. „Ra-
mírez a Kucka? Dobre, že hrajú, 
nemajú teraz formu,“ zanalyzoval. 
„Tí dvaja Gruzínci sú perfektní hrá-
či. Bude to ťažké,“ doplnil ďalší, 

mysliac na dvojicu legionárov v be-
lasom drese Kankavu a Kašiu. „Po-
zerajme na seba,“ zahriakol ho na-
budený fanúšik z predných radov.

Hlasivky nešetrili
Po príchode pred štadión odchá-

dzame do sektoru hos   nachádza-
júcim sa pod strechou. Do výkopu 
je niekoľko minút, ale podbrezovskí 
fanúšikovia nešetria svoje hlasivky. 
Výborná akus  ka prispieva k tomu, 
že nás je počuť viac ako domácich. 
Na prvý pohľad sa prázdne tribúny 
plnia len opatrne, ale mobilizuje sa 
aj kotol belasých. Pred výkopom je 
už v miernej prevahe, ale to nám 
neprekáža. 

V úvodnom polčase hrajú naši 
futbalis   s favoritom vyrovnanú 
par  u. Až na prvé minúty, kedy nás 
majster zatlačil. Ale vyrovnané to 
bolo aj na tribúnach. Podbrezovča-
nia fandili ostošesť a hoci boli poč-
tom v oslabení, pomáhali dotvárať 
solídnu atmosféru. 

Nešťastný záver
Zaujímavé veci sa diali aj na tráv-

niku. V prvom polčase nás podržal 
brankár Ludha, keď vychytal Kan-
kavu i Zmrhala. Po hodine hry však 
prišiel trest. Zaváhanie v rozohráv-
ke využil striedajúci Barseghjan, 

pokračovanie na strane 8

Boris Godál: 
Podporu priaznivcov 

si veľmi vážime

Tradične patril k pilierom za-
dných radov. Dirigoval, bránil, 
usmerňoval. S kapitánskou pás-
kou podal veľmi dobrý výkon, 
ktorý okorenil vyrovnávajúcim 
gólom. 
FK ŽP čítajte na strane 8
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Vážení spolupracovníci,
v minulých číslach Podbrezovanu som upriamil vašu pozornosť na Program Pred-
stavenstva ŽP a.s. v oblas   starostlivos   o zamestnancov. Jeho obsah tvorí nadš-
tandard 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 dohod-
nuté v Kolek  vnej zmluve podpísanej pre rok 2022. V nasledujúcich riadkoch sa 
dozviete viac o odmeňovaní za racionálne využívanie pracovného času.

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

Programom predstavenstva 
prevyšujeme iné spoločnosti

S Andrzejom Wolakom z obchodného úseku spoločnosti Slovrur

Oslava 25. výročia spoločnos   Slovrur na Táľoch.  Foto: Slovrur

Spoločnosť Slovrur Sp. z o.o. 
vznikla v roku 1997 ako výhrad-
ný zástupca Železiarní Podbrezo-
vá a.s. na poľskom trhu. Dnes je 
Slovrur jeden z popredných ob-
chodníkov s oceľový-
mi rúrami a rúrovými 
tvarovkami v Poľsku. 
Svoju obchodnú stra-
tégiu stavia na odbor-
nos   svojich predaj-
cov, kvalite výrobkov 
materskej spoločnos   
a širokej sie   kon-
signačných skladov 
v poľských mestách 
ako Szczecin, Kraków, 
Wroclaw, Reda, Sta-
lowa Wola či Gosty-
nin. Strategické rozmiestnenie 
obchodných prevádzok umožňuje 
bezproblémový prísun tovaru k 
zákazníkom. Spoločnosť posky-
tuje kvalitný dodávateľský servis 
zákazníkom z oblas   energe  ky, 
stavebníctva, kovovýroby, strojár-
stva a veľký dôraz kladie na do-
dávky do oblas   automobilového 
priemyslu.
Pri príležitos   25. výročia vzniku 
fi rmy sme sa rozprávali s Andrze-
jom Wolakom z obchodného úse-
ku spoločnos   Slovrur.

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

- Jedno štvrťstoročie je veľa aj 
málo. Pred 25 rokmi bolo Poľsko 
ešte len na začiatku prechodu zo 
socialis  ckej netrhovej ekonomi-
ky na voľný trh. Zorientovať sa v 
meandroch vtedajšieho trhu, kde 
sa nachádzali hospodárske relikty 
minulos   aj nové podniky, nebola 
ľahká úloha a vyžadovala si dobrú 
znalosť týchto pomerov. Na poľ-
skom trhu existovali špecifi cké for-

my zúčtovávania – barter (tovar za 
tovar), alebo ešte špecifi ckejšie – 
kompenzácia záväzkov a pohľadá-
vok viacerých subjektov v jednom 
reťazci. Inde vo svete to nefungo-
valo a bolo to spôsobené súčasnou 
existenciou týchto starých krachu-
júcich socialis  ckých podnikov 

a na druhej strane 
neefek  vnym banko-
vým systémom, ktorý 
 ež prechádzal hlbo-

kými zmenami. Na-
šou úlohou bolo aj za 
takýchto podmienok 
uviesť výrobky Že-
leziarní Podbrezová 
na poľský trh, ktorú 
Slovrur nielen splnil 
na sto percent, ale 
zároveň rozvíjal svoju 
činnosť a vytvoril sta-

bilnú sieť stálych zákazníkov, ktorí 
rokmi zabezpečovali systema  cký 
rozvoj.

Ktoré boli najvýznamnejšie mo-
menty v histórii spoločnos   Slo-
vrur? 

- Naša história je pomerne jed-
noduchá, bez náhlych zvratov. V 
skutočnos   ide v podnikaní o to, že 
rozvoj má sprevádzať stabilita a nie 
náhle obraty. Bolo potrebné viesť 
spoločnosť tak, ako loď po rozbú-
renom oceáne trhu, aby sa dostala 
do bezpečného prístavu. A poda-
rilo sa nám prežiť aj krízy a roky 
horších ekonomických podmienok 
bez ujmy. Bolo pár momentov, 
ktoré boli významné a nezabud-
nuteľné. Do popredia sa dostáva 
smrť Romana Czarnotu v roku 
2008. Bol spoluzakladateľom Slo-
vruru a obrovskou mierou prispel 
k vybudovaniu pevných základov 
v začiatkoch činnos   spoločnos  , 
ktoré zabezpečili stabilný rozvoj v 
nasledujúcich rokoch.

V roku 2007 sa Slovrur presťaho-
val do svojho nového sídla na Bran-

Za celú históriu spoločnosti nikto neodišiel zo zamestnania
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

dwickej ulici v Stalowej Woli. Skrz 
administra  vnu budovu nás a aj 
materskú spoločnosť inak vnímajú 
i odberatelia. Ide o iné zosobnenie 
fi rmy, subjek  vitu, väčšiu pres  ž, 
ale aj zdroj dôvery zákazníkov, čo 
je v podnikaní neoceniteľná hod-
nota.
Ďalšou hodnotou, ktorá sa nedá 

oceniť, sú ľudia. Tí tvoria spoloč-
nosť – to, čomu hovoríme ľudský 
kapitál. Za celú históriu spoločnos-
  nikto neodišiel zo zamestnania, 
čo môže svedčiť o dobrej kolek  v-
nej a pracovnej atmosfére, ktorá 
je  ež nevyhnutná na dosiahnu  e 
úspechu. Žiaľ, pred pia  mi rokmi 
nám zomrel kolega Jan Sapun, kto-
rý pracoval u nás takmer od zalo-
ženia fi rmy. Zastával manažérsku 
pozíciu v obchodnom oddelení a 
bol špecialistom na obchodné aj 
technické záležitos  .

Tento rok sme sa rozlúčili s na-
šou prvou dôchodkyňou, sekretár-
kou Urszulou Fijarczykovou, čo je 
 ež znakom neúprosne plynúceho 
času.

Kto patrí medzi kľúčových partne-
rov vašej spoločnos  ? 

- Spoločnos  , ktoré sú v súčas-
nos   našimi najväčšími klientmi a 
významnými hráčmi na poľskom 
trhu s oceľou, vyrástli pred naši-
mi očami prak  cky od nuly alebo 
z jednoosobových živnos  . Práve 
vďaka spolupráci so Slovrurom a 
Železiarňami Podbrezová vznikli v 
Poľsku veľkoobchody s oceľou ako 
Mistal, Margo a Logistal. Slovrur 
má významný podiel na moderni-
zácii poľských elektrární a teplární 
ako veľký dodávateľ rúr pre fabri-
ku priemyselných kotlov Rafako. 
Podieľame sa na rozvoji automo-

bilového a lodiarskeho priemyslu 
a nespočetnom množstve malých 
podnikov, ktoré v tom čase vznikli a 
rozprestreli svoje krídla vďaka tejto 
spolupráci.

Aké sú ciele spoločnos   Slovrur 
do ďalších rokov?

- Cieľom je pokračovať na vytýče-
nej trase s našou materskou fi rmou 
– Železiarňami Podbrezová. Budúc-
nosť je neistá, história sa prudko 
mení, na Ukrajine je vojna, máme 
energe  ckú krízu a vznikajúcu hos-
podársku krízu. Našou úlohou je 
prekonať  eto ťažkos   tak, ako za 
posledných 25 rokov. A keď prídu 
lepšie časy, využiť situáciu na ďalší 
dynamický, ale stabilný rozvoj.

Odmeny za racionálne využíva-
nie pracovného času sú zamest-
nancom poskytnuté nasledovne:

- v prípade, ak zamestnanec v 
období od 1. januára do 30. júna 
kalendárneho roka nebol práce-
neschopný (s výnimkou karantén-
nej práceneschopnos   z dôvodu 
pandémie koronavírusu, práce-
neschopnos   z dôvodu pracovné-
ho úrazu a choroby z povolania), 
nevyčerpal na ošetrovanie člena 
rodiny (s výnimkou karanténnej 
OČR) viac ako 10 pracovných dní 
a súčasne nevyčerpal viac ako 2 
dni (15 hodín) pracovného voľna s 
náhradou mzdy na ošetrenie alebo 
vyšetrenie u lekára pre seba, res-
pek  ve svojho rodinného prísluš-
níka, bude mu poskytnutá odmena 
vo výške 100 eur,

- v prípade, ak zamestnanec v 
období od 1. júla do 31. decembra 
kalendárneho roka nebol práce-
neschopný (s výnimkou karantén-
nej práceneschopnos   z dôvodu 
pandémie koronavírusu, práce-
neschopnos   z dôvodu pracovné-
ho úrazu a choroby z povolania), 
nevyčerpal na ošetrovanie člena 
rodiny (s výnimkou karanténnej 

OČR) viac ako 10 pracovných dní 
a súčasne nevyčerpal viac ako 2 
dni (15 hodín) pracovného voľna s 
náhradou mzdy na ošetrenie alebo 
vyšetrenie u lekára pre seba, res-
pek  ve svojho rodinného prísluš-
níka, bude mu poskytnutá odmena 
vo výške 100 eur,

- pri splnení podmienok súčasne 
za obidva polroky bude zamest-
nancovi vyplatená ďalšia odmena 
vo výške 200 eur.

Do uvedeného počtu dvoch dní 
(15 hodín) sa nezapočítava náv-
števa zdravotníckeho zariadenia v 
súvislos   s darovaním krvi, preven-
 vne lekárske prehliadky súvisiace 

s výkonom práce zamestnancov, 
pokiaľ sa vykonávajú v prvej zmene 
a preven  vne lekárske prehliadky 
súvisiace s tehotenstvom.

Kúpalisko lámalo 
rekordy v návštevnosti

Letné kúpalisko v Podbrezovej má 
za sebou mimoriadne úspešnú 
sezónu. Po dvoch pandemických 
rokoch, keď „bojovalo“ s počet-
nými obmedzeniami, zažilo veľký 
nárast počtu návštevníkov. Vďačí 
za to najmä stabilnému letnému 
počasiu s tropickými teplotami. 
Sychravých dní bolo minimum, a 
tak sa do vody chodili schladiť nie-
len domáci Podbrezovčania, ale aj 
ľudia z okolitých miest a obcí. 

V najteplejších dňoch prišlo do 
areálu kúpaliska až 750 návštevní-
kov, čiže jeho kapacita bola využitá 
na sto percent. V priemere to boli 
štyri stovky každý deň. K vysokej 
návštevnos   prispelo aj nezmene-
né vstupné, v porovnaní s minulým 
rokom, ktoré sa pohybovalo od 1,5 
eura do maximálnej výšky štyroch 
eur. 

„Sezónu môžeme hodno  ť ako 
vydarenú. Nemožno ju porovnať s 
dvoma predošlými, keďže  e boli 
výrazne poznačené pandémiou,“ 
povedala Soňa Máziková, riaditeľ-
ka Športového klubu Železiarne 
Podbrezová a.s. Vyzdvihla, že silné 
boli oba letné mesiace. „Celý júl a 
začiatok augusta boli výnimočné. V 
druhom letnom mesiaci sme mali 
otvorené až 21 dní, čo je vynika-
júce číslo. V minulých rokoch bolo 
kúpalisko v auguste často zatvore-
né kvôli nepriazni počasia,“ dodala.

Okrem počasia, uvoľnených 
opatrení a ceny vstupného pomoh-

la k vydarenej sezóne aj novinka v 
oblas   údržby. „Počas pandémie 
sme museli bazén každé dva týž-
dne kompletne vypus  ť a opätov-
ne napus  ť vodou. V tejto sezóne 
sme priebežne vypúšťali tre  nu 
jeho kapacity a dopĺňali novou vo-
dou. Vďačíme za to novej použitej 
chémii na úpravu bazénovej vody. 
Celý proces bol riadne schválený aj 
hygienikmi,“ dodala. 

Návštevníkov kúpaliska aj tento 
rok potešili doplnkové atrakcie, či 
už plážový volejbal alebo stolný te-
nis. Hos  a si mohli požičať rakety, 
lopty, sieťku, ale aj lehátka. So zvý-
šeným počtom ľudí rástli aj tržby v 
bufete, ktorý je neodmysliteľnou 
súčasťou areálu. Letné kúpalisko 
v Podbrezovej tak potvrdilo, že je 
obľúbeným miestom na rekreáciu 
mnohých ľudí z celého regiónu. 
Veríme, že aj ďalšia sezóna bude 
rovnako úspešná ako tohtoročná, 
počas ktorej prišlo do areálu celko-
vo približne 10-  síc návštevníkov.

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

     Pri splnení 
podmienok súčasne 

za obidva polroky 
bude zamestnancovi 

vyplatená ďalšia 
odmena vo výške 

200 eur.
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Nemocnica v Brezne naďalej zlepšuje 
kvalitu zdravotnej starostlivosti

ročia, dozrel čas na rekonštrukciu 
všetkých jej súčas  , ktoré doteraz 
neboli obnovené. Jediným limi-
tujúcim faktorom vynovenia celej 
nemocnice zostáva nedostatok fi -
nančných zdrojov. Avšak, s pomo-
cou nemocničných partnerov, či už 
sú to Železiarne Podbrezová a.s. 
alebo mesto Brezno, môžeme rea-
lizovať aspoň potrebné čiastkové 
rekonštrukcie.

Pre zlepšenie zdravotnej starostli-
vos   ste zabezpečili aj nové sanit-
né vozidlá...

- Ide o súčasť projektu Technické 
vybavenie pre záchrannú zdravot-
nú službu NsP Brezno, n.o. V rámci 
neho nám budú v priebehu na-
sledujúcich týždňov z európskych 
zdrojov dodané nové sanitné mo-
torové vozidlá v počte šesť kusov. 
Budú určené pre našu záchrannú 
zdravotnú službu, čím dôjde k 
zvýšeniu kvality i komfortu pri po-
skytovaní prednemocničnej neod-
kladnej zdravotnej starostlivos  .  

Zrejme najväčším problémom 
súčasnos   je energe  cká kríza, 
ktorá neobišla ani vás. O koľko sa 
zvýšili náklady na energie opro   
minulému roku?

- Kríza na nás dolieha veľmi ne-
ga  vne, a to aj vzhľadom k tomu, 
že naše zdravotníctvo je dlhodobo 
fi nančne poddimenzované a ne-
mocnice mali nedostatok fi nan-

čných zdrojov na plnenie všetkých 
zverených úloh aj pred energe  c-
kou krízou. Následkom toho bolo 
ich pravidelné zadlžovanie sa. 
Energe  cká kríza fi nančné prob-
lémy ešte viac prehĺbila. Keďže je 
nárast nákladov za energie, opro-
  rovnakému obdobiu minulého 

roka, v našej nemocnici viac ako 
5,8-násobný, na strane našich ná-
kladov máme výnosmi nepokrytú 
sumu v stovkách  síc eur.

Náš odhad, vychádzajúci z do-
terajších nákladov a prognózy na 
zvyšné mesiace tohto roka je, že na 
kompenzáciu zvýšených nákladov 
za elektrickú energiu a zemný plyn 
by sme potrebovali za súčasný rok 
sumu presahujúcu milión eur.

Štát v danej oblas  , napriek 
viacerým prísľubom, doteraz ne-
uskutočnil nijaké adekvátne kroky 
k riešeniu tejto situácie. Stále však 
veríme, že nenechá nemocnice 
ponechané samé na seba, poskyt-
ne im potrebnú fi nančnú pomoc 
a do budúcnos   cenu energií pre 
nemocnice, ktoré sú neraz aj sub-
jekty hospodárskej mobilizácie, 
zastropuje, respek  ve, zavedie iný 
obdobný nástroj stabilizácie fi nan-
čnej situácie. 

Pociťujú v tejto súvislos   pacien   
nejaké obmedzenia?

- Čo sa týka prevádzky, všetky 
naše činnos   za  aľ realizujeme 
bez akýchkoľvek obmedzení tak, 
aby sme pacientom poskytli všet-
ku potrebnú starostlivosť. Avšak, 

energe  cká kríza sa nám premieta 
do nega  vneho hospodárskeho vý-
sledku a do omeškania pri úhrade 
našich záväzkov.

Akými spôsobmi bojujete pro   
vysokým cenám?

- V súvislos   so znížením energe-
 ckých nákladov sme prijali viace-

ré opatrenia. Napríklad, používa-
me a ďalej zavádzame LED svetelné 
zdroje, senzorové spínače, regulu-
jeme klima  záciu, vzduchotechni-
ku, kontrolujeme a odstraňujeme 
vykurovacie elektrické zdroje, v 
noci na vhodných miestach a vo 
vhodnom čase nezapíname verej-
né osvetlenie a robíme osvetu ne-
mocničným pracovníkom.

Slovenské zdravotníctvo trpí ne-
dostatkom odborného zdravotníc-
keho personálu. Aká je situácia v 
nemocnici v Brezne?

- Aj my stále bojujeme s nedos-
tatkom zdravotníckeho personálu 
a radi prijmeme do našich radov 
ďalších lekárov a sestry. V tom-
to roku nás ale zároveň potešilo, 
že okrem zdravotníckych posíl z 
Ukrajiny si našu nemocnicu vy-
bralo viacero lekárov – absolven-
tov slovenských lekárskych fakúlt. 
Tak  ež, v čoraz väčšej miere, náš 
nižší pomocný personál externe 
absolvuje zdravotnícke školy, po 
ukončení ktorých bude môcť robiť 
prácu ses  er. V  rámci medicínskej 
oblas   vlievame veľké nádeje do 
rozvoja ďalšej nemocničnej ope-

dokončenie zo strany 1 ra  vy v oblas   chirurgie, pod ve-
dením primára Erika Wágnera a v 
oblas   gynekológie, pod vedením 
primára Mar  na Mičeja.

V krátkej dobe  ež plánujeme 
v plnom rozsahu (pia  ch a občas-
ne až šies  ch dní v týždni) spus  ť 
opera  vu jednodňovej zdravotnej 
starostlivos  , ktorá za  aľ funguje 
v čiastočnom rozsahu. Vďaka pat-
rí všetkým nemocničným zamest-
nancom, ktorí svoju prácu vyko-
návajú odborne a empa  cky, a tak 
šíria v regióne svoje dobré meno, 
ako i dobré meno nemocnice.

Nedostatok lekárov pociťuje aj váš 
urgentný príjem. Ako táto skutoč-
nosť ovplyvňuje jeho fungovanie?

- Z dôvodu výpadku lekárov v 
primárnej sfére stúpa počet pa-
cientov ošetrených na našom ur-
gentnom príjme, čím dochádza 
k dlhším čakacím dobám. Tiež sa 
pravidelne stretávame s agresivi-

tou istej čas   pacientov a ich spre-
vádzajúcich osôb, pričom niekedy 
sú  eto osoby aj pod vplyvom ná-
vykových látok. V nemocnici však 
máme zavedené pravidlo nulovej 
tolerancie agresívneho správania. 
Pri každom hrubom útoku na oso-
bu zdravotníka, ktorý je pri výko-
ne svojho povolania smerujúceho 
k záchrane života alebo ochrane 
zdravia chránenou osobou, sa pri-
voláva polícia.

Absolútna väčšina pacientov i 
sprevádzajúcich osôb sa však sprá-
va slušne a dôstojne, za čo sme im 
vďační a veríme, že sa im z našej 
strany dostáva aj adekvátna pomoc 
pri ich zdravotných problémoch.

Organizačné normy

Smernica S-463/2022
revízia 4, zmena 0

Zabezpečenie prevádzky referentsky 
riadených vozidiel v ŽP a.s.

Smernica S-329/2022
revízia 3, zmena 0

Obhospodarovanie výdajní náradia, 
nástrojov, meradiel a špeciálnych vý-
robných pomôcok

Smernica S-356/2017
revízia 6, zmena II

Zákaz požívania alkoholických nápojov, 
omamných a psychotropných látok

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.

Rozhodnu  e č. 10/2022

Mimoriadna inventarizácia pohľadá-
vok a záväzkov, nákladov a výnosov 
spoločnos   ŽP a.s. voči jej dcérskym 
spoločnos  am k 30. 09. 2022 – dcérske 
spoločnos  

Rozhodnu  e č. 11/2022 Vypracovanie vykonávacieho plánu na 
rok 2023 – dcérske spoločnos  

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

Príkaz č. 09/2022 Mimoriadna inventarizácia pohľadá-
vok a záväzkov, nákladov a výnosov 
spoločnos   ŽP a.s. voči jej dcérskym 
spoločnos  am k 30. 09. 2022 – špe-
ciálny rozdeľovník

Príkaz č. 10/2022 Vypracovanie vykonávacieho plánu na 
rok 2023

Rozhodnu  e č. 12/2022 Úprava pracovného režimu v prevádz-
karni oceliareň v mesiaci október 2022

Informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Oznámenie č. 06/2022 Sadzby stravného pri tuzemských a 
zahraničných pracovných cestách

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné 
akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a 
všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v čas   Dokumenty – 
úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na 
adrese: 

h  p://dbmis/informa  ka/VPN/Index.htm 

Právny odbor – referát organizácie
a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Ing. Zuzana Paučová

Vnútorná legisla  va sa dotýka všetkých oblas   činnos   Železiarní 
Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej usta-
novení vykonávajú jednotlivé činnos  . Preto je nevyhnutné, aby bola 
vždy platná a aktuálna. 

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument 
D-05/2022 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a 
organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na 
nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legis-
la  vy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajú-
com mesiaci. V septembri boli zverejnené:

Pri správnom používaní vozidla môžete ušetriť 
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Vlastniť automobil nie je lacná zá-
ležitosť. Každý majiteľ vozidla vie, 
aké prostriedky musí vynaložiť na 
jeho prevádzku, údržbu, poiste-
nie, ale najmä na pohonné hmoty. 
V jarných mesiacoch a začiatkom 
leta sme najviac pociťovali vysoké 
ceny za na  u či benzín. Situácia sa 
mierne upokojila, avšak neistá bu-
dúcnosť vyvoláva obavy z opätov-
ného zdražovania. Vysoká infl ácia 
a energe  cká kríza nú  a mnohých 
prehodno  ť svoje výdavky. Nap-
ríklad aj na prevádzku vozidla. Dá 
sa v tomto smere ušetriť? Určite 
áno. 

„V prvom rade sa musíme za-
myslieť, či nemôžeme namiesto 
osobného automobilu využiť pros-
triedky hromadnej dopravy. Je 
dokázané, že až dvadsať percent 
kilometrov na vozidle najazdíme 
zbytočne,“ povedal Peter Krajan, 
vedúci prevádzkarne doprava. No 
nie každý môže využívať na presun 
verejnú dopravu. Ďalším riešením 
je spolujazda, čiže zviezť sa do 
cieľa v jednom vozidle s kolegom 
z práce, susedom alebo známym. 
Keď však nemáte ani takúto mož-
nosť a presúvate sa individuálne vo 
svojom aute, dbajte, aby bolo vaše 
vozidlo dostatočne pripravené na 
jazdu. „Potrebný je dobrý a spôso-
bilý technický stav bez úniku pre-
vádzkových kvapalín,“ upozorňuje 
P. Krajan.

Ideálne nové vozidlo
Jednou z najideálnejších mož-

nos   je kúpa vozidla s istým stup-
ňom elektrifi kácie. Všetko však 
závisí od prostriedkov, ktoré má 
človek k dispozícii. „Môžeme uva-
žovať nad kúpou auta s hybrid-
ným, plug-in hybridným, prípadne 

batériovým, plne elektrickým po-
honom,“ pokračuje vedúci pre-
vádzkarne doprava. Pripomína, že 
všetky nové vozidlá sú šetrnejšie 
ako staršie a hoci je prvotná inves-
 cia mnohokrát vyššia, po istom 
čase sa vrá  .

Následne dáva i ďalšie  py ako 
docieliť čo najefek  vnejšiu jazdu. 
„Dôležité je mať správne nahuste-
né pneuma  ky, jazdiť so zatvorený-
mi oknami a mať vhodne nastave-
nú klima  záciu. Pozor na zbytočnú 
záťaž batožinového priestoru. Aj 
táto skutočnosť dokáže ovplyvniť 
spotrebu pohonných hmôt.“ 

Odborník upozorňuje aj na ďalší, 
na prvý pohľad nenápadný detail. 
„Ak sú súčasťou vozidla strešné 
nosiče a v danom období ich ne-
používame, mali by sme ich od-
montovať.“ Tak  ež odporúča jazdiť 
čo najviac plynule. „Agresívna jaz-
da s pedálom na podlahe je nielen 
neefek  vna, ale aj nebezpečná.“ 
Podotkol, že po diaľnici je ideálne 
jazdiť rýchlosťou 110-120 kilomet-
rov za hodinu. „Je potrebné mať 
zaradený správny prevodový stu-
peň a nechať vozidlo predvídavo 

plach  ť a využívať jeho kine  ckú 
energiu. Ide o dojazdy – naprík-
lad do križovatky či k semaforu. 
Vtedy je vhodné vyradiť rýchlosť a 
doplach  ť,“ povedal. 

Jazda na neutrále
O jazde s nezaradenou rýchlos-

ťou sa často medzi vodičmi vedú 
polemiky. Niektorí sa k nej pri-
kláňajú, iní ju neodporúčajú. „Pri 
jazde krátkym kopcom, ktorý nie 
je veľmi prudký, teda nemá veľký 
sklon, sa môže rýchlosť na krátky 
čas vyradiť – to je plachtenie. Mo-
derné vozidlá to robia automa  c-
ky. Tento krok má význam aj pri do-
jazdoch, napríklad do križova  ek. 
Keď sú však veľké klesania, naprík-
lad na horských prechodoch, tak je 
vhodné, aby sme brzdili motorom. 
Pri jazde bez zaradeného rýchlost-
ného stupňa dochádza k prudké-
mu zohrievaniu bŕzd, ich poškode-
niu a tým aj strate účinku,“ dodal 
P. Krajan. 

Spôsobov, ako znižovať spotrebu 
paliva, je viacero. Je len na vás, aký 
štýl jazdy si zvolíte. Ušetrené pros-
triedky ale uvíta každý z nás.

Ilustračné foto: pexels.com

S Petrom Krajanom, vedúcim prevádzkarne doprava
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T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Prváci krátko po prevza   nových zariadení.  Foto: T. Kubej

Žiak si preberá notebook z rúk Jána Gaboňa, riaditeľa ŽP Informa  ka s.r.o. Foto: T. Kubej

Prváci dostali k štúdiu nové notebooky

Dňa 27. septembra sa v Súkrom-
nej spojenej škole Železiarne 
Podbrezová uskutočnilo odo-
vzdávanie notebookov pre žiakov 
prvého ročníka profi lácií informa-
 ka a STEAM.

V úvode sa prítomným priho-
vorila riaditeľka školy Miriam Pin-
diaková. Osobitne privítala Jána 
Gaboňa, generálneho riaditeľa ŽP 
Informa  ka s.r.o. a Jána Villima, 
člena Predstavenstva a personál-
neho riaditeľa ŽP a.s. Notebooky 
pre prvákov každý rok zabezpeču-
je spoločnosť ŽP Informa  ka s.r.o. 
v spolupráci s Nadáciou Miška So-
táka. „Dúfam, že vám zariadenia 
budú slúžiť dlhé roky a splnia účel, 
pre ktorý vám ich odovzdávame,“ 

povedala Miriam Pindiaková a 
následne odovzdala slovo Jánovi 
Gaboňovi.

Riaditeľ spoločnos   ŽP Informa-
 ka s.r.o. na úvod svojho prího-

voru pripomenul, že slávnostné 
odovzdávanie notebookov pred-
stavuje dlhú a peknú tradíciu. 
„Som rád, že tu dnes opäť môžem 
byť. Notebooky vám odovzdáva-
me predovšetkým z dvoch dôvo-
dov. Jednak kvôli tomu, aby ste 
mali k dispozícii modernú techni-
ku a aby ste sa s ňou naučili pra-
covať. A tak  ež preto, aby ste ju 
mohli plnohodnotne využívať, 
nech už budete robiť čokoľvek,“ 
povedal Ján Gaboň.  Pripomenul 
 ež spoluprácu s Univerzitou Ma-

teja Bela v Banskej Bystrici, kde 
môžu naši žiaci pokračovať v štú-
diu na vysokej škole. „Samozrej-

me, potešilo by nás, ak by ste sa 
neskôr uplatnili aj v našej spoloč-
nos  . Robíme JAVA krúžky, ktoré 
môžete absolvovať už v priebehu 
štúdia.“ Na záver poprial prítom-
ným prvákom pekné štúdium, aby 
všetko zvládli a boli úspešní. 

Žiakom sa prihovoril aj Ján Vil-
lim a okrem iného povedal: „Som 
rád, že ste si vybrali našu školu, 
ktorá je vďaka dlhoročnej podpo-
re zriaďovateľa moderná, má veľ-
mi dobrých učiteľov a ponúka kva-
litné štúdium, ideálne do dnešnej 
doby. Verím, že ak vyštudujete a 

budete pokračovať ďalej na vyso-
kej škole, máte veľmi dobrý pred-
poklad uplatnenia na trhu práce. 
Som rád, že ste medzi nami – v 
rodine železiarov, ako sa familiár-
ne nazývame.“ Personály riaditeľ 
ŽP a.s.  ež pripomenul, že tradíciu 
odovzdávania notebookov prak  -
zujeme už dlhé roky. Takýmto spô-
sobom sa snažíme materiálne po-
môcť žiakom, aby mali k dispozícii 
modernú techniku, ktorú využijú 
nielen na štúdium, ale aj iné ak  -
vity, kde môžu rozvíjať svoj talent. 
V závere dodal: „Budem veľmi rád, 

keď vás zaujme aj ponuka kolegu 
Jána Gaboňa a pôjdete našou ces-
tou. Verím, že vás oslovia ponuky 
zo ŽP Informa  ka a využijete mož-
nosť krúžkov, ktoré máte k dispo-
zícii. Prajem vám pekné štúdium a 
jeho úspešné absolvovanie.“

Po príhovoroch si prváci osobne 
prevzali notebooky, na ktoré sa už 
veľmi tešili. Za prítomnos   tried-
nej učiteľky Mar  ny S  erankovej 
dostalo nové prenosné počítače 
21 žiakov profi lácií informa  ka 
a STEAM. A štúdium sa môže za-
čať...
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Zapojte sa do prieskumu spokojnosti 
zamestnancov a vyhrajte vecnú cenu

Zakrúžkujte číslo na stupnici podľa toho, ako ste v súčasnos   spokojný s 
uvedenými pracovnými podmienkami: 1 - veľmi nespokojný, 2 - nespo-
kojný, 3 - nerozhodný, 4 - spokojný, 5 - veľmi spokojný.

Náplň práce
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Istota stáleho zamestnania
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Bezpečnosť na pracovisku
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Mzdové ohodnotenie práce
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Ponúkané sociálne benefi ty
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Medziľudské vzťahy na pracovisku
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Možnosť zvyšovania si kvalifi kácie
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Možnosť pracovného postupu
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Materiálne a technické vybavenie pracoviska
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Nasledovné ukazovatele sa týkajú čerpania výhod zo sociálneho fondu. 
Zakrúžkujte číslo na stupnici podľa toho, ktoré osobne považujete za dô-
ležité: 1 - bezvýznamné, 2 - málo dôležité, 3 - neutrálne, 4 - dôležité, 
5 - veľmi dôležité.

Odmeny pri významných pracovných a životných jubileách
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Vyplatenie ďalších miezd zamestnancom 
(dovolenková a vianočná mzda)

1        -        2        -        3        -        4        -        5

Vyššie odstupné
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Vyššie odchodné do dôchodku
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Možnosť doplnkového dôchodkového sporenia
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Kvalita stravovania a poskytovanie výživových doplnkov
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Odmeny darcom krvi
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Zdravotná starostlivosť o zamestnancov 
(rehabilitačné pobyty a procedúry, wellness a podobne)

1        -        2        -        3        -        4        -        5

Možnosť návštevy športových poduja   
(futbal, kolky, cyklis  ka, biatlon a podobne)

1        -        2        -        3        -        4        -        5

Možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych poduja  
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Ponuka letných táborov pre de   zamestnancov
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Poskytovanie zliav na rôznom poistení (cestovnom, 
privátneho majetku, motorových vozidiel, zodpoved-

nos   za škodu spôsobenú pri výkone povolania)
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Možnosť čerpať pohonné hmoty na 
zamestnaneckú palivovú platobnú kartu

1        -        2        -        3        -        4        -        5

Navrhnite ďalšie: ......................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, vyplnený kupón odstrihnite a zašlite 
ho spolu s prieskumom podnikovou poštou na referát psychológie ŽP 
a.s. najneskôr do 10 dní od vydania tohto čísla. Jedného účastníka anke-
ty vyžrebujeme a odmeníme vecnou cenou.

Kupón
Meno a priezvisko: ...................................................................................
Osobné číslo: ............................................................................................
Prevádzkareň (odborný útvar): .................................................................

Posledný septembrový víkend 
štartovali podbrezovskí biatlonis-
  na otvorených majstrovstvách 
Českej republiky v Bystřici pod 
Hostýnem. Šies   naši pretekári 
sa najskôr postavili na štart v so-
botných rýchlostných pretekoch a 
štafetách. V nedeľu boli na prog-
rame preteky s hromadným štar-
tom.

V rýchlostných pretekoch sme 
mali zastúpenie v pia  ch kategó-
riách. Medzi ženami obsadila Zuza-
na Remeňová druhé miesto. Sára 
Pacerová skončila v kategórii juni-

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Biatlonisti úspešní aj v Česku
oriek piata. Sebas  án Ilavský zví-
ťazil medzi staršími dorastencami. 
Tamara Molentová sa v kategórii 
starších dorasteniek umiestnila na 
striebornom stupni. Adéla Liptai-
ová a Cheryl Chládeková obsadili 
medzi mladšími dorastenkami 8. a 
10. miesto. Poobede boli na prog-
rame ešte štafety, kde naše biatlo-
nistky Z. Remeňová a T. Molentová 
nedali súperkám žiadnu šancu a 
zvíťazili v kategórii žien.

Nedeľné preteky s hromadným 
štartom boli pre náš biatlonový od-
diel veľmi úspešné. Železiari si vy-
bojovali až tri prvé miesta, o ktoré 
sa postarali S. Ilavský, Z. Remeňová 
a T. Molentová. V kategórii star-

ších dorastencov zvíťazil S. Ilavský 
v napínavom závere pretekov, keď 
bol v cieli iba o 0,7 sto  n sekundy 
skôr ako najbližší súper. Drama  c-
ký fi niš s úspešným koncom mala 
aj S. Pacerová, ktorá dobehla na 3. 
mieste medzi juniorkami. Mladšie 
dorastenky Ch. Chládeková a A. 
Liptaiová obsadili 10. a 14. miesto.

Peter Kazár, hlavný tréner nášho 
biatlonového oddielu, vyzdvihol 
predovšetkým fakt, že jeho zve-
renci uspeli v silnej konkurencii 
a zanechali u našich západných 
susedov výborný dojem. „Do Čes-
ka sme cestovali za lepšou kon-
kurenciou. Je tam o polovicu viac 
pretekárov ako u nás, navyše sa 
musí každý kvalifi kovať a postúpiť 
na majstrovstvá republiky. Česi 
majú pomerne veľkú časť preteká-
rov špecializovaných len na letný 
biatlon a v zime nesúťažia. Napriek 
tomu sa našim pretekárom poda-
rilo zanechať výraznú stopu, keď 
len šies   dokázali priviezť domov 
až sedem medailí s bilanciou štyri 
zlatá, dve striebra a jeden bronz. 
Pre náš oddiel boli  eto preteky 
druhým vrcholom letnej sezóny a 
postupne sa už presúvame do zá-
verečnej čas   prípravy a na lyžiar-
ske tréningy.“ 

Zaujímavosťou je, že podbrezov-
ský tréner nastúpil v mužskej štafe-
te s dorastencom S. Ilavským, keď-
že druhého mužského pretekára 
sme v Bystřici pod Hostýnem ne-
mali. Železiari skončili v silnej kon-
kurencii nakoniec na 13. mieste.Podbrezovské biatlonistky na pretekoch v Česku.  Foto: ŠK ŽP

Ing. Pavol Kühnel
manažér Kolkárskeho oddielu ŠK ŽP

Kolkári nášho oddielu vstúpili do 
ďalšej sezóny opäť na viacerých 
frontoch. Muži nastupujú v inter-
lige, extralige aj v 1. lige východ, 
ženy v slovenskej extralige a v do-
rasteneckej lige máme dokonca 
dve družstvá.

Interligis   sú po odchode Erika 
Kunu dopĺňaní hráčmi z extraligy. 
Naposledy priviezli body z Rakovíc 
za víťazstvo 6:2, keď našim najlep-
ším hráčom bol Bystrík Vadovič so 
662 bodmi. V poslednom kole dek-
lasovali aj pri slabšom výkone Fiľa-

kovo 7:1. Pri víťazstve o 202 kolkov 
bol naším najlepším hráčom čes-
ký legionár Jan Bína (645 bodov). 
Pred odchodom na Svetový pohár 
 eto víťazstvá určite pozi  vne na-

ladili naše ambiciózne družstvo.
Extraligis   v predposlednom 

kole nestačili na Žarnovicu. Po pre-
hre 5:3 si tak nepripisujú body do 
tabuľky. Najlepším z našich kolká-
rov bol Tomáš Pašiak (604 bodov). 
Naposledy sme si pripísali remízu 
a jeden bod s Košicami. Najlepší 
z našich hráčov bol Tomáš Dziad 
(590 bodov)

Ženy si zápas v Bra  slave s Apol-
lom predohrali. Víťazstvo 5:1 zna-
mená, že sa spoľahlivo usadili na 
čele tabuľky. Najlepšou hráčkou 
zápasu bola Daniela Mócová (566 
bodov). V ďalšom kole nám nepri-
cestovali súperky z Rakovíc, a tak 
mali ženy voľno.

Mužské „béčko“ priviezlo bod z 
Fiľakova za remízu 4:4. Chýbal len 
kúsok šťas  a (a pár kolkov) a moh-
li to byť aj dva body. Michal Dilský 
bol najlepším hráčom stretnu  a 
(595 bodov). Ďalší zápas odohrali v 
Žarnovici pro   Kremnici a nadelili 

jej prehru 8:0 o 142 kolkov a usadi-
li sa pevne na čele tabuľky. Najlep-
ším v zápase bol opäť podbrezov-
ský kolkár M. Dilský (577 bodov).

Dorastenecké „áčko“ potvrdi-
lo naposledy vo Vrútkach úlohu 
favorita a zaknihovalo dva body 
do tabuľky. Daniela Mócová bola 
s výkonom 582 najlepšou hráč-
kou zápasu. „Béčko“ malo voľno. 
Potom „áčko“ vyhralo takmer o 
100 kolkov s Trstenou – najlepšou 
bola opäť Mócová (560 bodov). 
„Béčko“ podľahlo dorastencom 
zo Spišskej Novej Vsi. Za nás hral 
najlepšie Alexander O´Hagan (504 
bodov).

Kolkárska sezóna je v plnom prúde

          Muži nastupujú 
v interlige, extralige aj 
v 1. lige východ, ženy 
v slovenskej extralige 

a v dorasteneckej 
lige máme dokonca 

dve družstvá.
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Prinášame vám seriál o systematickej obnove hradu Ľupča

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

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

Jedálny lístok
10. – 16. 10. 2022

Pondelok 
Polievky: držková, krupicová so ze-
leninou, pečivo. 
● Bravčové stehno hutnícke, ces-
tovina, 
● Hydinové ražniči, zemiaky, uhor-
ka, 
● Plnené hovädzie mäso, zelenino-
vá obloha, 
● Rezance s tvarohom, zakysanka.

Utorok
Polievky: slepačia, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, zelenino-
vá ryža, kompót, 
● Hovädzie dusené, paradajková 
omáčka, knedľa, 
● Domáca zabíjačka, zemiaky, cvik-
la s chrenom, 
● Šalát macedónsky s tofu, pečivo, 
● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: krémová s ovsenými vloč-
kami a zeleninou, hŕstková, pečivo. 
● Bravčové mäso Chilli con Carne, 
tarhoňa, šalát, 
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemia-
ková kaša, uhorka, 
● Zapekaná ryba so šampiňónmi, 
šalát z červenej kapusty s kukuri-
cou, 
● Šišky s nutelou, kakao, 
● Bageta indická. 

Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, frank-
furtská, pečivo. 
● Bravčová pečená krkovička, ka-
pusta, knedľa, 
● Morčacie prsia plnené špenátom 
a syrom, ryža, šalát, 
● Baraní guláš, halušky, 
● Šalát Astória, pečivo. 

Piatok
Polievky: mexická, pohronská, pe-
čivo. 
● Vyprážaný syr, opekané zemiaky, 
tatárska omáčka, 
● Kuracie stehno na smotane s hli-
vami, cestovina, 
● Hovädzí guláš so zelenou fazuľ-
kou, 
● Ryžový nákyp s ovocím, 
● Bageta s pikantným mäsom. 

Sobota
Polievka: šošovicová s kyslou ka-
pustou, pečivo. 
● Bravčové stehno záhradnícke, 
ryža, cvikla, 
● Hovädzia pečienka na víne, 
knedľa. 

Nedeľa
Polievka: francúzska, pečivo. 
● Bravčový rezeň s nivou a šampi-
ňónmi, zemiaky, uhorka, 
● Perkelt z morčacieho mäsa, ces-
tovina.

Jedálny lístok
17. – 23. 10. 2022

Pondelok
Polievky: šošovicová kyslá, bulhar-
ská, pečivo. 
● Hovädzia roštenka na slanine, 
ryža, cvikla, 
● Bravčové stehno bra  slavské, 
knedľa, 
● Kuracie rezančeky, dusená fazuľ-
ka s baby mrkvou, 
● Pestrý cestovinový šalát.

Utorok
Polievky: terchovská, sedliacka, pe-
čivo. 
● Vyprážaný kurací rezeň furman-
ský, zemiaková kaša, šalát, 
● Bravčové mäso na paprike, ces-
tovina, 
● Klužská kapusta, 
● Palacinky s džemom a čokolá-
dou, 
● Ovocný balíček. 

Streda
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, brokolicová dánska, 
pečivo. 
● Kuracie prsia na čínsky spôsob, 
ryža, šalát, 
● Bravčová pečienka sedliacka, 
červená kapusta, knedľa, 
● Zapekané zemiaky s pórom, 
● Horehronský syrový šalát, peči-
vo, 
● Bageta tuniaková. 

Štvrtok
Polievky: kapustová s klobásou, 
horácka, pečivo. 
● Bravčová krkovička zbojnícka, 
opekané zemiaky, uhorka, 
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót, 
● Treska na masle, dusená zeleni-
na, 
● Šúľance so strúhankou. 

Piatok
Polievky: oravská fazuľová, hlivová 
so zeleninou, pečivo. 
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa, 
● Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
šalát, 
● Špenátový prívarok, volské oká, 
zemiaky, 
● Zemiakovo-bryndzové pirohy so 
slaninou, 
● Bageta Gurmán.

Sobota
Polievka: gulášová, pečivo. 
● Morčacie prsia na smotane, ces-
tovina, 
● Bravčový rezeň s pečeňou, ze-
miaky, čalamáda. 

Nedeľa
Polievka: roľnícka, pečivo. 
● Kuracie prsia s horčicou, ryža, 
uhorka, 
● Bravčový rezeň sikulský, knedľa.

Časť 14: Reštaurovanie hradnej kaplnky 
bolo realizované v jej hlavnej lodi

Hradná kaplnka a s ňou súvisiaci 
vedľajší priestor sa nachádzajú na 
vrchných podlažiach mohutných 
obranných, vedľa seba vybudova-
ných objektov bas  ónu a delovej 
bašty. Sú postavené na východ-
nej až severnej strane hradného 
brala, na ktorom stojí stredoveká 
časť hradnej architektúry. Obidva 
priestory sú najvyššie položenými 
interiérmi v rámci celého hradu 
Ľupča. Ich dispozícia, tak ako sa 
nám zachovala, vznikla upravením 
starších, neskorogo  ckých priesto-
rov. Svedčí o tom viacero zachova-
ných detailov kamenných portálov 
a okenných otvorov, ktoré sú tak-
 ež dokladom činnos   neskorogo-
 ckých staviteľov.

Kaplnka sa skladá 
z hlavnej lode a sakris  e 

Pôvodné dispozičné členenie ka-
plnky sa zachovalo doteraz nezme-
nené. V pôdorysoch plánov hradu 
z rokov 1855, 1882, 1888 aj 1907 je 
vo vedľajšom veľkom priestore pri 

kaplnke zakreslená doňho vstava-
ná malá miestnosť sakris  e, ktorá 
bola dverným otvorom v deliacej 
tehlovej stene priamo prepojená 
s presbytériom kaplnky. Zanikla 
až v priebehu 20. storočia. Steny 
sakris  e boli odstránené a spojo-
vací dverný otvor zamurovaný do 
kaplnky. Dôvodom bola potreba 
využívať tento veľký priestor na iný 
účel. Pomenovanie „sakris  a“ mu 
však ostalo aj naďalej.

Stav pred 
reštaurovaním nebol dobrý 

Na začiatku realizácie reštauro-
vania vzhľad obidvoch interiérov 
počas ich postupného očisťovania 
nánosov zmien a úprav z minu-
los  , najmä v sakris  i, pripomí-
nal skôr zastrešenú 
„rozvalinu,“ ako 
budúci historicky a 
výtvarne hodnotný 
a zaujímavý pries-
tor. Reštaurátorské 
práce si vyžadovali 
opatrnosť, trpezlivosť a precíznosť, 
aby sa z toho, čo ešte na stenách 
mohlo byť ukryté, podarilo čo naj-

viac objaviť, zachrániť a prezento-
vať pre budúcnosť. Realizácia sa 
uskutočnila spolu s reštaurovaním 
fasád objektov delovej bašty, bas-
 ónu a fasády severovýchodnej 

steny hradného múru v úseku po 
Rubigallovu vežu. 

Rekonštrukcia 
nových okien a dverí 

V interiéroch hlavnej lode ka-
plnky aj sakris  e boli segmenty 
chýbajúcich nezachovaných ostení 
analogicky doplnené a zhotovené 
z umelého kameňa. Zachované 
kamenné originály boli zreštauro-
vané. 

Následne boli do osadených re-
konštruovaných a zachovaných 
okenných otvorov vyrobené nové 

drevené okenné 
uzávery. Typo-
lógia okenných 
rámov, vitráží a 
okenných kovaní 
sa robila najmä 
so zámerom skĺ-

benia súčasných potrieb a technic-
kých vymoženos   s historickými 
konštrukčnými detailmi, ktoré sa 
mali tak  ež prispôsobiť obdobiu 
vzniku kaplnky začiatkom 17. sto-
ročia. 

Všetky dvere boli vyrobené z du-
bového masívu a nové dverné vý-
plne boli navrhnuté v historickom 
štýle z obdobia vzniku kaplnky. 
Všetky kovania – dverové pánty, 
prítuhy, klince, zámky a kľúče – 
boli  ež vyrobené ručne (kováčsky) 
a spracované analogicky k danému 
obdobiu. Povrch kovu bol uprave-
ný pa  novaním. Zámok na dverách 
z presbytéria do sakris  e dostal 
postriebrenú pa  nu.

Zámok na dverách s postriebrenou pa  nou. Foto: archív

Ranné lúče slnka osvetľujú zrekonštruovaný priestor hradnej kaplnky. Foto: archív

Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča
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V tajničke sa ukrýva októbrová pranos  ka.

Opäť sme si pre vás pripravili súťažnú krížovku. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, pošlite znenie tajničky do redakcie Podbrezovana poštou alebo e-mailom, najneskôr do 17. októbra. Okrem svojho 
mena napíšte aj odborný útvar alebo prevádzkareň, kde pracujete. Na jedného z vás čaká vecná cena od personálneho riaditeľa ŽP a.s. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom vydaní novín.

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

Hrajte o cenu od personálneho riaditeľa ŽP a.s.

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbre-
zovana č. 19, v ktorej sa ukrýval ci-
tát od amerického fi lozofa a spiso-
vateľa R. W. Emersona: „Človek je 
tým, o čom celý deň premýšľa.“ 
Z úspešných riešiteľov sme vyžre-
bovali Máriu Flochovú z odboru 
personalis  ky a miezd. Cenu do 
súťaže venovala Všeobecná zdra-

votná poisťovňa. Výherkyňa si ju môže prevziať v re-
dakcii v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.

Autor:    
PK

súvisiaca s 
oslom T3 Európsky 

parlament
pera (bás.) Anna (dom.) potuluje sa obyvateľ Írska

Továreň na 
obrábacie stroje

vydul dielo papagáj anglický zápor
Európska 
komisia

spevohra
ukazovacie 

zámeno

nádoby na 
kúpanie        

nieto

august v 
Čechách

T4   
čistiaci 

prostriedok

EČV Levoče
pracoval na 
krosnách       

st. plošné miery

sprievod, 
družina        
plemeno T1 hinduistický 

stvoriteľ sveta

ženské meno
kočovník     
bránenie, 
defenzíva

kráľ zvierat   
najedené

decibel (zn.)    
zavýjal

ocko, tatko

dvakrát znížený 
tón A        

tropický rod 
mravcov

predmet predaja 
večerná 
recepcia

Pomôcky: 
BRAHMA, 

ATTA, ADANA

oranie      
chradol

obyvateľ Asýrie  
Ekonomické 

oddelenie

obilnina   
recenzent

nechajte sa 
presvedčiť

útok          
dopisy

Large Diameter 
Hose          

stará mama (z 
nem.)

EČV 
Partizánskeho

koralový ostrov  
moslimský boh

naša mena 
(hov.)         

biely kov

M foneticky   
okovaná nádoba

turecké mesto
anglická 

predložka     
ruská rieka

patriaca Timovi  
alebo (bás.)

darovala
súvisiaca s 

osou    
predložka

takto          
MPZ Rumunska

EČV Bratislavy
podmienková 

spojka

španielska 
vychovávateľka T2 obidva

žieravina denník (angl.) vrece

Spomienky
„Všetko, čo žije po mne, v mojom 
mene a láske, to ma pripomenie.“
Dňa 30. septembra sme si pripo-
menuli druhé smutné výročie, 
ako nás navždy opus  la milovaná 
mama, sestra a babka

Alena PREDAJNIANSKA z Podbrezovej.
S láskou spomínajú de  , brat a celá rodina

...
„Hoci si odišiel a niet ťa medzi 
nami, v našich srdciach ostaneš 
stále s nami.“
Dňa 14. októbra uplynie pätnásť 
rokov odvtedy, ako nás navždy 
opus  l náš drahý manžel, otec a 
starý otec

Ladislav VIŠTÍK z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú 

manželka, dcéra a syn s rodinami

Poďakovanie
Dňa 13. septembra nás vo veku 47 
rokov navždy opus  la naša milo-
vaná dcéra, mama, stará mama, 
sestra a priateľka

Janka TUROŇOVÁ 
z Podbrezovej – Š  avničky.

Ďakujeme príbuzným a známym 
za prejavy sústras   a Dychovej 

hudbe Železiarne Podbrezová za dôstojnú rozlúčku.
Smú  aca rodina

Spomienky
„Ťažko je bez teba, smutno je nám 
všetkým, už nič nie je také, ako 
bolo predtým. Už niet návratu ani 
nádeje, len cesta k hrobu nás k 
tebe zavedie. Bez teba už žiť mu-
síme, no v srdciach našich ťa stále 
nosíme.“

Dňa 24. septembra uplynulo trinásť rokov odvtedy, 
ako nás navždy opus  l milovaný manžel, otec a sta-
rý otec

Július HELEBRANDT z Bystrej.
So smútkom v srdci spomínajú 

manželka Blanka, synovia Roman, 
Peter a Michal s rodinami a vnúčatá

...
„Aj keď tu nie si, v našich myšlien-
kach a srdciach si stále s nami. Od-
počívaj v pokoji a  ško snívaj svoj 
večný sen, mami.“
Dňa 29. septembra sme si pripo-
menuli šieste smutné výročie od 
chvíle, kedy nás navždy opus  la 

naša milovaná manželka, mama, stará mama a prí-
buzná

Blažena EREMIÁŠOVÁ z Valaskej.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami  chú 
spomienku.

S láskou a úctou spomínajú 
manžel Cyril a dcéra Erika s rodinou

Poďakovanie
Ďakujem vedeniu prevádzkarne 
energe  ka, bývalým spolupra-
covníkom a priateľom za stretnu-
 e pri príležitos   môjho životné-

ho jubilea. Všetkým vám úprimne 
ďakujem za milé prekvapenie a 
krásne blahoželania. Toto stret-
nu  e s vami zostane navždy v 
mojej pamä  .            Vojtech Auxt

V októbri 
blahoželáme

Pracovné jubileá
20 rokov

Ing. Jozef HEBEŇ
Michal SEDLIAČIK
Ing. Peter ŠAGÁT
Soňa TURŇOVÁ
Daniel VEVERKA

25 rokov 
Jaroslav BALCO
Peter KOVÁČIK
Igor KUČERÁK

Milan MEDVEĎ
Ing. Ingrid NÁGELOVÁ

Peter PAVKO

30 rokov
Mária HARTVICHOVÁ

Ing. Aneta PETRÁŠOVÁ
Ján STASÍK

35 rokov
Branislav DIBDIAK

Iveta MYDLIAROVÁ
Miloš WEIS

Životné jubileá
Ján CIPCIAR

Ras  slav KUVIK
Ladislav LUŠTIAK
Marcel MELOŠ
Peter TURŇA
Jozef DRÁBIK
Ján HRAŠKO

Ing. Ivan KŇAZOVICKÝ
Miroslav KOVÁČIK

Ján CIBUĽA
Miroslav ČIEF

Juraj DEMETER
Ing. Mária HAVAŠOVÁ
Ľubica HRNČIARIKOVÁ

Stanislav KUBICA
Ľudovít LEITNER
Anna PANČÍKOVÁ

Eva ŠÁRIKOVÁ
Oľga VIŠTÍKOVÁ

V septembri odišiel
do predčasného 

starobného dôchodku

Dušan HÁLKA

V mene vedenia akciovej spo-
ločnos   Železiarní Podbrezová 

mu ďakujeme za odvedenú 
prácu a do ďalších rokov života 

želáme veľa slnečných dní.
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SÚHRN
Fortuna liga, 12. kolo: ŠK Slovan 
Bra  slava – FK Železiarne Pod-
brezová 3:1 (0:0)
Góly: 58. Weiss, 88. Kašia, 90.+2 
De Marco – 66. Godál.
Rozhodovali: Kráľovič – Štrbo, 
Poláček. ŽK: Paraj. Diváci: 3 715. 
Slovan: Chovan – Medveděv, Ka-
šia, Abena (36. De Marco), Zmr-
hal (85. Rabiu) – Kucka, Kankava 
– Čavrič (46. Barseghjan), Čakve-
tadze (46. Hrnčár), Weiss (73. Ša-
ponjič) – Ramírez.
Podbrezová: Ludha – Bartoš, Go-
dál, Grešák – Kukoľ (62. Vasiľ), 
Bakaľa (62. Grendel), Paraj, Ďat-
ko (90. Masaryk) – Cobnan (82. 
Breznanik), Kuzma, Pavúk.

Program Fortuna ligy
7. 10. o 17:30 hod. Podbrezová – 
Ružomberok (13. kolo).
12. 10. o 16:30 hod. Michalovce 
– Podbrezová (dohrávka 10. kola). 
16. 10. o 17:30 hod. Podbrezová 
– Spartak Trnava (14. kolo).

Slovna   Cup
V pondelok vyžrebovali dvojice 4. 
kola Slovna   Cupu. FK Železiarne 
Podbrezová sa stretne s 1. FC Tat-
ran Prešov. Hrá sa iba jeden zá-
pas. V prípade nerozhodného vý-
sledku po riadnom hracom čase 
budú nasledovať penalty. Duel sa 
odohrá na trávniku  mu z metro-
poly Šariša 19. októbra.

Issa do Michaloviec
Usman Adekunle Issa opúšťa FK 
Železiarne Podbrezová a odchá-
dza do MFK Zemplín Michalovce. 
Nigérijčan prišiel na Horehronie 
pred sezónou 2021/22 zo Slavoja 
Trebišov. 

Krásna séria je na konci. Pred zrakom 
najvernejších sme podľahli majstrovi

Boris Godál: Podporu priaznivcov si veľmi vážime

P. RIDZOŇ

dokončenie zo strany 1

Tradične patril k pilierom zadných 
radov. Dirigoval, bránil, usmerňo-
val. S kapitánskou páskou podal 
veľmi dobrý výkon, ktorý okorenil 
vyrovnávajúcim gólom. Boris Go-
dál bol po stretnu   so Slovanom 
sklamaný, ale zároveň z jeho tváre 
sršala hrdosť na celý  m. 

„Myslím si, že miestami sme hra-
li so Slovanom vyrovnaný zápas. 
Súper bol dominantný prvých 15 
až 20 minút. Vybehol na nás, pri-
čom do veľkého vápna lietalo veľa 
centrov a bolo aj dosť zakončení. 
Chvalabohu, ustáli sme to. Potom 
sme, žiaľ, inkasovali po našej chy-
be, ale znovu sme sa dokázali vrá  ť 
do stretnu  a,“ zanalyzoval priebeh 
šlágra 12. kola skúsený stopér. 

Na svoj  m môže byť pyšný, veď 
majster z hlavného mesta je ďa-
leko väčší klub s neporovnateľne 
väčším rozpočtom. Napriek tomu 
rozdiel na trávniku nebolo vidieť. 
„Som veľmi hrdý na chlapcov, že 
po inkasovaní išli za vyrovnaním. 
Mali sme i ďalšie šance, ale  e mal 
aj Slovan. Až prišiel nešťastný zá-
ver, keď sme dostali gól z rohové-
ho kopu. Ja to ako obranca veľmi 

zle znášam,“ povedal so smútkom 
v hlase. Godál následne športo-
vo pogratuloval súperovi k zisku 
troch bodov. „Ešte raz by sme sa 
sem chceli vrá  ť a znovu sa pobiť 
so Slovanom,“ zaželal si, mysliac na 
umiestnenie v prvej šestke po pr-
vej čas   súťaže. 

Rozhodla efek  vita
Ako priznal autor jediného nášho 

gólu, Podbrezovej chýbalo aj tro-

chu šťas  a. Šance, ktoré zverenci 
trénera Romana Skuhravého zaho-
dili, budú ešte mrzieť. „Príležitos   
mal aj Slovan. Lopta nám dvakrát 
preletela kúsok od bránkovej čiary. 
Niečo zasa pochytal Rišo Ludha. Na 
šance to bol fajn zápas, ale súper 
bol o niečo efek  vnejší,“ našiel prí-
činy prvej porážky v sezóne. 

Nováčik napriek tomu odchádzal 
z Bra  slavy so vztýčenou hlavou. 
Za svoj výkon sa rozhodne nemusel 
hanbiť. S majstrom odohral výbor-
ný duel, plný nasadenia a pohľad-
ných akcií. „Už pred stretnu  m 
som si uvedomil, že je pre nás dob-
rou vizitkou, keď Slovan pro   nám 
nastupuje s tým najlepším, čo mo-
mentálne v kádri má. V porovnaní 
s prvým kolom to bolo iné. Vtedy 
mal svoje problémy a hráči nebo-
li ani tak zohra  . Dnes hral prvý s 
druhým a futbal sa musel ľuďom 
páčiť,“ povedal Godál. 

Ratoval Abenu
Kapitána železiarov a aj jeho spo-

luhráčov potešilo, že mužstvo priš-
la do hlavného mesta povzbudiť 
početná skupina fanúšikov. „Som 
rád, že ľudia začínajú chodiť aj na 
naše vonkajšie zápasy. Ich podporu 
si veľmi vážime. Ide o príjemný bo-

nus a dúfam, že to tak bude pokra-
čovať. Chceme im prinášať radosť,“ 
vyslovil želanie.  

Boris Godál musel novinárom 
odpovedať aj na otázku ohľadom 
dlhej série neporaziteľnos  , ktorú 
ukončil až majster a líder súťaže. 
„Nerád o nej rozprávam. Touto 
šnúrou sme si od seba odpútali 
status nováčika. Myslím si, že nás 
už súperi budú inak brať. O to väč-
šia to bude výzva. Som zvedavý, 
ako sa s ňou popasujeme. Lebo 
všetci sa už na nás budú pozorne 
pripravovať,“ dodal v závere. 

Godál počas stretnu  a zaujal aj 
sympa  ckým športovým gestom. V 
prvom polčase išiel ako prvý rato-
vať súperovho hráča Abenu, ktorý 
po tvrdej rane do hlavy bezvládne 
padol na zem. Stopér Slovana na-
pokon skončil na nosidlách a bol 
prevezený do nemocnice. „Bol som 
za doktormi, je v nemocnici na 
pozorovaní. Dúfam, že to nebude 
nič vážne, ale išlo o silný úder do 
hlavy do zátylku. Verím, že bude v 
poriadku,“ povedal Vladimír Weiss 
st., tréner ŠK Slovan Bra  slava, na 
pozápasovej tlačovke. Sympa  cké 
gesto ocenili aj fanúšikovia na rôz-
nych športových fórach, kde vyz-
dvihli Godálovu rýchlu reakciu.

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Boris Godál po zápase. Foto: M. Štefánik

Fanúšikovia sa zhodli: Prehra zabolela, výkon potešil
***naša anketa***naša anketa***naša anketa***naša anketa***naša anketa***naša anketa***naša anketa***naša anketa***

Zaslúžia si absolutórium. Fanúši-
kovia FK Železiarne Podbrezová 
vycestovali do Bra  slavy povzbu-
diť svojich hráčov. „Skry  “ pod 
strechou Národného futbalového 
štadióna neúnavne hnali svoj  m 
dopredu. Po zápase sme sa nie-
koľkých z nich opýtali, ako sa im 
páčil duel, čo hovoria na atmosfé-
ru a ako hodno  a výjazd do hlav-
ného mesta. 

M. Gončár
Foto: M. Štefánik

našiel Weissa a ten otvoril skóre. 
Netrvalo dlho a hos  a vyrovnali. 
Gejzír rados   v tábore hos   vypu-
kol po rohovom kope, keď Grende-
lovu strelu tečoval Godál a guľaté 
čudo sa trepotalo v sie  . 

Podbrezová sympa  cky bojova-
la a so súperom držala krok. Slo-
van sa však nadýchol k tlaku a v 
samom závere po dvoch rohových 
kopoch Hrnčára a góloch Kašiu a 
De Marca predsa len naklonil mis-
ky váh na svoju stranu. Po závereč-

nom hvizde vládlo v našej družine 
sklamanie. Chýbalo šťas  e, veď 
sme nastrelili konštrukciu brány a 
v jednom prípade defenzíva maj-
stra „upratovala“ loptu takmer 
z bránkovej čiary. Siahali sme na 
bod, avšak výkon a celkový herný 
prejav bol na vysokej úrovni. Pod-
brezová iba potvrdila, že patrí k 
najlepším  mom súťaže a nemusí 
sa báť žiadneho pro  vníka – ani 
veľkého Slovana.

Mobilizácia na najbližší zápas
Hoci sklamaní, no povzbudení 

dobrým výkonom našich chlapcov 
opúšťame štadión. Pred jeho brá-
nami pózujeme na spoločnú foto-
grafi u a čaká nás dlhá cesta na Ho-
rehronie. V autobuse prebiehajú 
podrobné analýzy. Niektorých ok-
rem výsledku sklamal sektor hos  . 
Na  ahnutá sieť to  ž komplikovala 
výhľad na trávnik.

„To nie je nikde na podob-
ných štadiónoch,“ poťažkal si za-
chrípnutý priaznivec FK Železiarne 
Podbrezová. „Nabudúce kúpim 
lístky na hlavnú tribúnu,“ dodal 
trošku namosúrene už bez hlasu. 

Napokon mávol rukou. Veď takýto 
„detail“ nemôže pokaziť dojem z 
vydareného výjazdu.

Niečo po jedenástej večer pri-
chádzame do Podbrezovej. Lúčime 
sa s „parťákmi“ a vyslovujeme že-
lanie, aby sme sa takto zišli aj na 
ďalšom výjazde. Väčšina pritom 
už mobilizuje sily na najbližšieho 
súpera v Zelpo aréne –  MFK Ru-
žomberok. Tešíme sa, že máme za 
sebou skvelý výjazd do hlavného 
mesta. Unavení z fandenia i dlhej 
cesty odchádzame do svojich do-
movov oddychovať...

K. K. REPISKÝ

P. RIDZOŇOVÁ

M. ŠUHAJDOVÁ

M. CITARA

A. ŠAJGALÍK

T. BIRKA

● Patrik Ridzoň: Chlapci sa ne-
majú za čo hanbiť. Myslím si, že 
môžu pokračovať v dobrých výko-
noch. Síce prehrali po dlhej sérii, 
ale zaslúžia si pochvalu. Národný 
futbalový štadión sa mi páčil, aku-
rát sektor hos   bol ako pavučina, 
nebol dobrý výhľad.

● Tomáš Birka: V prvom rade 
sa chcem poďakovať hráčom za 
splnenie sna. Mohli sme prísť na 
Národný futbalový štadión a fan-
diť. Aj keď sme prehrali, hrali sme 
so cťou. 
Ďakujem generálnemu manažé-

rovi klubu Mirovi Poliačkovi za vy-
bavenie výjazdu, tak  ež všetkým 
fanúšikom, ktorí s nami vycesto-
vali a povzbudzovali celých 90 mi-
nút. Nechali sme na štadióne srd-
ce i dušu. Týmto chcem pozvať aj 
na domáci zápas s Ružomberkom 
a dúfam, že odštartujeme novú 
sériu bez prehry. Výjazd bol per-
fektný. Bavili sme sa, užili sme si 
sen, ktorý sme mali. Malá dedina 
pricestovala do Bra  slavy, aby po-
trápila veľký Slovan s úplne iným 
rozpočtom. Aj tak sme sa nezľakli. 
Ďakujem ešte raz. 

● Mar  n Citara: Odohrali sme 
veľmi dobrý zápas, len škoda zá-
veru. Tiež chcem vyjadriť vďaku, 
že som sa mohol dostať na tento 
krásny futbalový štadión. Tak  ež 
mi prekážali siete v hosťovskom 
sektore. Inak sa naše povzbudzo-
vanie veľmi dobre ozývalo a určite 
budem veľmi rád, keď sa sem ešte 
niekedy dostanem. Výjazd bol cel-
kovo veľmi dobrý, v Bra  slave som 
po dlhšom čase a naozaj bolo všet-
ko super. 

● Petra Ridzoňová: Všetko bolo 
perfektné. Škoda len, že sme ne-
vyhrali, ale ideme ďalej. V sektore 
vládla vynikajúca atmosféra počas 
celého zápasu. Mám veľký zážitok.

● Marika Šuhajdová: Chodím 
fandiť pravidelne. Myslela som, že 
to bude lepšie, lenže veľmi ma roz-
čúlili rozhodcovia. Naši však hrali 
super, čiže v tomto smere som spo-
kojná, rovnako tak hodno  m aj vý-
jazd. Teším sa aj na ďalšie zápasy, 
na ktoré sa určite prídem pozrieť.

● Andrej Šajgalík: Výjazd bol vy-
nikajúco zorganizovaný. Zápas mal 
grády a my sme veľmi dobre fandi-
li. Na chlapcov som hrdý. Síce sme 
prehrali, ale hráči dali do hry srd-
ce, čo sa o Slovane nedá povedať. 
Náš sektor išiel na plné bomby, 
kričali sme a hlasivky mám mimo. 
Bolo to super. 

● Karol Kornel Repiský: Na 
futbal chodím 40 rokov. Štadión 
v Bra  slave je nádherný. Slovan 
je európske mužstvo, ale myslím 
si, že jeho hráči nedávali do toho 
také srdce ako naši. Bolo vidieť, 
ako idú nadoraz, rovnako ako my 
v sektore. Bolo nás asi 40 a bolo 
nás počuť, čo nás teší. Môj  p bol 
2:2, výsledok je 3:1, čo na góly sedí 
(smiech). Jeden nám neuznali, tak-
že mi takmer vyšiel  p. Podbrezo-
vá je najlepšiaaa!


