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Z obsahu čísla
Programom predstaven-
stva prevyšujeme iných

Predstavenstvo ŽP a.s. pre vás 
pripravilo od 1. januára 2022 
nové skupinové životné poiste-
nie v Allianz – Slovenskej pois-
ťovni, pri ktorom plnenie plynú-
ce z poistenia bude poskytnuté 
priamo zamestnancovi.

čítajte na strane 2Železiarne Podbrezová

Editoriál
Posledná októbrová sobota 
bude mať prívlastok volebná. 
Prvýkrát v histórii Slovenskej 
republiky pôjdeme k urnám, 
aby sme svoje hlasy odovzda-
li kandidátom do miestnych 
samospráv a zároveň žúp. Už 
niekoľko týždňov „zdobia“ uli-
ce bilbordy kandidátov, ktorí 
sa uchádzajú o našu priazeň. 
Schránky máme zaplnené le-
tákmi, televízne a rozhlasové 
debaty bežia v plnom prúde. 
Nadchádzajúce voľby sú dôle-
žité. Možno viac ako inokedy. 
Je nevyhnutné, aby správne 
rozhodnutia robili fundovaní a 
rozumní ľudia na úrovni obcí, 
miest či kraja. Tieto voľby by 
sme preto nemali podceniť. 
Zabudnime na ľahostajnosť 
či hnev. Prežívame ťažké časy 
a jednotlivé kroky územných 
orgánov môžu veľa ovplyvniť. 
Držme si palce, nech si zvolíme 
takých kandidátov, ktorí budú 
myslieť na blaho nás, občanov 
obcí, miest či krajov. Aby sme 
sa rozvíjali, smerovali dopre-
du, hľadiac v ústrety lepším 
zajtrajškom. Zaželajme si, aby 
boli kandidáti v záverečných 
dňoch kampane korektní a 
zviedli férový súboj o priprave-
né kreslá. Nech sa nevytráca 
rešpekt a úcta k druhým, hoci 
na opačnej strane pomyselnej 
barikády stojí náš protivník. 
Nech zvíťazí férovosť a čestný 
boj. Slovensko potrebuje kul-
tivované vystupovanie svojich 
zástupcov na všetkých úrov-
niach. Žiaľ, vrcholní predstavi-
telia nám dobrý príklad v tom-
to smere nedávajú. Verme, že 
regionálni politici sa postavia 
za blaho svojich spoluobčanov 
so skutočným odhodlaním. Ísť 
k voľbám by mala byť naša 
občianska povinnosť. Preto za-
hoďme pohodlnosť, možno aj 
frustráciu a zlosť na všetko, čo 
sa v našej malej krajine deje. 
A v sobotu, 29. októbra 2022, 
poďme odovzdať svoje hlasy 
primátorom, starostom, župa-
nom a poslancom. S nádejou 
na lepšie zajtrajšky...

Milan Gončár

Po troch zaváhaniach 
dominantné víťazstvo 

Desať zápasov bez prehry ka-
tapultovalo futbalistov FK Žele-
ziarne Podbrezová medzi naj-
lepšie celky Fortuna ligy. Avšak 
prehra na Slovane akoby odštar-
tovala mini výsledkovú krízu.
FK ŽP čítajte na strane 8

Tadeáš Renza, šéfkuchár v spoločnosti ŽP - Gastroservis, s.r.o. (vľavo), spolu s kolegom Ivanom Nemčokom pri novej multifunkčnej panvici. 
Foto: M. Gončár

pokračovanie na strane 2

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

pokračovanie na strane 3

Nová investícia zníži náklady na
energie i závislosť od ľudskej pracovnej sily

Spoločnosť ŽP - Gastroservis, s.r.o., 
zabezpečujúca stravovanie v Žele-
ziarňach Podbrezová a.s., zakúpila 
nové výrobné zariadenia do ku-
chyne. Tie šetria nielen elektrickú 
energiu, ale aj ľudskú pracovnú 
silu.

Modernizácia kuchyne bola ne-
vyhnutná najmä z dôvodu neustále 
rastúcich cien energií, ktoré spoloč-
nosť ŽP - Gastroservis, s.r.o. naplno 
pociťuje. „V súčasnosti, keď je cena 
energií na historických maximách a 
ťažko predpovedať, aký bude ďal-
ší vývoj, je kúpa nových zariadení 
veľkým prínosom, ba až nevyhnut-
nosťou. Len pre porovnanie, za rok 
2021 sme evidovali nedoplatok na 
elektrickej energii vo výške 20-tisíc 
eur. V roku 2022 je cena za jednu 
megawatthodinu elektrickej ener-
gie 140 eur, v roku 2023 to bude 
podstatne viac. Jediné možné rie-
šenie, ako tieto náklady vykryť, je 
znížiť jej spotrebu,“ povedala Jana 
Kohútová, riaditeľka spoločnosti ŽP 
- Gastroservis, s.r.o. 

Zároveň spomenula audit ku-
chynských zariadení, ktorý bol v 
spoločnosti vykonaný vo februári 
tohto roka. Aj na základe jeho vý-
sledku prišlo k rozhodnutiu zakúpiť 
nové, energeticky menej náročné 
výrobné zariadenia do kuchyne. 
„Auditom prešli všetky kuchynské 
zariadenia. Bol zohľadnený vek i 
technický stav. Taktiež bol zhod-
notený popis prípravy jedál. Pod 
drobnohľadom bol varný výkon a 
ďalšie aspekty,“ povedala. Riadi-
teľka pripomenula nevyhnutnosť 
investície aj z dôvodu, že posledná 
modernizácia kuchyne bola ešte v 
roku 2007.

„Všetky naše kuchynské zariade-

nia majú veľkú spotrebu elektrickej 
energie, ale vysoké sú i náklady na 
údržbu a opravy. Navyše, naplno 
využívali ľudskú pracovnú silu, au-
tomatizácia bola len minimálna,“ 
upozornila J. Kohútová. 

Spomínanú investíciu vo výške 
približne 210-tisíc eur schválilo 
Predstavenstvo Železiarní Podbre-
zová a.s. a spoločnosť ŽP - Gastro-
servis, s.r.o. ju realizovala výhrad-
ne z vlastných finančných zdrojov. 

„Zakúpili sme dva konvektomaty, 
multifunkčnú panvicu a šokový 
schladzovač,“ informovala o kon-
krétnych investíciách riaditeľka. 
Kuchári prešli zaškolením priamo 
pracovníkom dodávateľskej firmy 
Rational. 

O približne mesiac príde zá-
stupca spoločnosti znovu, bude s 
kuchármi variť na nových zariade-
niach celú zmenu a doladia sa všet-
ky detaily.

Pochvala pracovníkom
Kým konvektomaty a panvica už 

slúžia svojmu účelu, schladzovač 
bude daný do prevádzky v druhej 
polovici novembra. Inštalácii no-
vých zariadení predchádzala nároč-
ná príprava. „Najskôr sme museli 
staré zariadenia demontovať. Ná-
sledne bolo potrebné opraviť pod-
lahy, dlažby, odpady  či izolácie. 

Tomáš Abel: V Železiarňach Podbrezová 
som vždy našiel otvorené dvere a pomoc

KOMUNÁLNE A ŽUPNÉ VOĽBY 2022

Súčasný primátor mesta Brezno 
Tomáš Abel sa o priazeň voličov 
uchádza aj v nasledujúcom voleb-
nom období. Funkciu 
prvého muža mesta 
zastáva osem rokov 
a v načatej práci chce 
pokračovať i naďalej. 
Nezávislý kandidát 
vyzdvihuje výborné 
vzťahy s vedením akci-
ovej spoločnosti Žele-
ziarne Podbrezová (ŽP 
a.s.). Aj vďaka tomu 
sa podarilo v meste a 
okolí úspešne realizo-
vať viacero projektov. 
Tomáš Abel niekoľko dní pred ko-
munálnymi a župnými voľbami 
poskytol nášmu dvojtýždenníku 
rozhovor.

Prečo ste sa rozhodli opäť kandi-
dovať na post primátora mesta 
Brezno?

- V Brezne sme urobili a dokončili 
množstvo projektov. Máme výbor-
ný tím zamestnancov. Verím, že sme 
úspešne previedli mesto najťažším 

obdobím od vzniku novodobej sa-
mosprávy. Podarilo sa nám znížiť 
dlh o polovicu, zvýšili sme hodnotu 
majetku mesta o viac ako 30 milió-
nov eur a získali desiatky miliónov 
z externých zdrojov. Máme roz-

behnutých množstvo 
projektov. Je dôležité 
v nich pokračovať. Na 
to je potrebná odvaha, 
skúsenosti, odbornosť 
a zodpovednosť k mes-
tu a jeho obyvateľom. 
Reálne a viditeľné vý-
sledky, ktoré sme do-
siahli v spolupráci so 
zamestnancami, po-
slancami mestského 
zastupiteľstva a našimi 
obyvateľmi, sú výzvou, 

aby sme v napredovaní pokračovali. 
Predtým, ako som sa rozhodol kan-
didovať, som hovoril s mojou rodi-
nou, poslancami a urobil prieskum 
spokojnosti medzi našimi obyvateľ-
mi, ktorý dopadol pozitívne.

Práve končiace sa volebné obdobie 
bolo pre všetkých náročné, pozna-
čené pandémiou, ale aj infláciou či 
vojnou. Ako sa s prekážkami paso-
valo a ešte stále pasuje mesto?

- Bolo a stále ide o veľmi nároč-
né obdobie. Naučilo nás mnoho a 
ako sa hovorí, všetko zlé je na nie-
čo dobré. Snažím sa nájsť aj v ťaž-
kých časoch pozitíva. Spoznal som 
množstvo ľudí, ktorí nám nezištne 
pomáhali. Som veľmi rád, že ľudský 
rozmer a chuť pomáhať sa zo spo-
ločnosti nevytratili. Práve v ťažkých 
časoch som mohol vidieť, akých 
mám skvelých a obetavých kolegov. 
Tí veľakrát uprednostnili pomoc 
našim obyvateľom pred svojou ro-
dinou a voľným časom. Som im za 
to nesmierne vďačný. To isté platí o 
našom najväčšom zamestnávateľo-
vi – akciovej spoločnosti Železiarne 
Podbrezová. V jej vedení som vždy 
našiel otvorené dvere a pomoc pre 
našu nemocnicu, mesto i obyva-
teľov. Dnes sa boríme s infláciou, 
ktorú úspešne zvládame. Bohužiaľ, 
samosprávy na Slovensku sú v štraj-
kovej pohotovosti, keďže opatrenia 
vlády Slovenskej republiky pre bu-
dúci rok nám môžu výrazne zhoršiť 
už teraz ťažkú situáciu v hospodá-
rení. Myslím pozitívne a verím, že 
sa to zmení. Nebudeme však čakať 
na nikoho. Preto už teraz robíme a 
pripravujeme pozitívne opatrenia a 
zmeny v energetike nielen pre mes-

to, ale aj našich obyvateľov. Zatiaľ 
sme si, napriek ťažkému obdobiu 
a mnohým investíciám, vedeli vždy 
poradiť. Skutočnosť, že finančné 
zdravie nášho mesta je šesť rokov 
po sebe hodnotené (podľa INEKO, 
pozn. red.) ako výborné, hovorí za 
všetko. 

Počas štyroch rokov sa vám po-
darilo úspešne realizovať viacero 
projektov. Ktoré by ste najviac vy-
zdvihli? 

- Projekty sme realizovali a do-
končili v každej oblasti života nášho 
mesta. Najviac sa teším z obnovy 
urgentu, operačných sál a ambu-
lancií našej nemocnice, a to preto, 
že podpora zdravia našich obyvate-
ľov je najdôležitejšia. Postavili sme 
nový Domov pre seniorov a denný 
stacionár Boženka, obnovili všet-
kých šesť materských škôl, postavili 
aktuálne druhú najvyššiu vyhliadko-
vú vežu na Slovensku, obnovili kul-
túrne pamiatky – napríklad zvonicu 
a ďalšie. Postavili sme tri športové 
areály a množstvo ihrísk pre rodi-
ny s deťmi aj seniorov. Vybudovali 
sme krásnu oddychovú zónu Banisko
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vážení spolupracovníci,
v minulých číslach Podbrezovanu som upriamil vašu pozornosť na Program Pred-
stavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Jeho obsah tvorí nadš-
tandard starostlivosti o zamestnancov a ja vám v pravidelnom seriáli postupne 
predstavujem jeho dôležité časti. robím to z dôvodu, aby si každý pracovník mohol 
uvedomiť, že popri napĺňaní úloh, ktoré nám vyplývajú z Kolektívnej zmluvy a s 
ktorými sa môže stretnúť v ktorejkoľvek spoločnosti, vytvára Predstavenstvo ŽP 
a.s. priestor, aby sa staralo o svojich zamestnancov čo najlepšie. dôkazom toho je 
aj aktuálne medziročné porovnanie výšky miezd, ktoré predstavuje priemerné na-
výšenie o 16 percent, čo je výrazne viac, ako bolo dohodnuté v Kolektívnej zmluve 
podpísanej pre rok 2022. v nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o skupinovom 
životnom poistení.
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Prihovára sa vám Ing. Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s.

Programom predstavenstva prevyšujeme iné spoločnosti

Predstavenstvo ŽP a.s. pre vás 
pripravilo od 1. januára 2022 nové 
skupinové životné poistenie v Al-
lianz – Slovenskej poisťovni, pri 
ktorom plnenie plynúce z poiste-
nia bude poskytnuté priamo za-
mestnancovi.

Dôvodom uzatvorenia nového 
typu poistenia je zabezpečenie vás 
a vašich rodín počas výkonu povo-
lania, v prípade neočakávanej cho-
roby, úrazu, či smrti. Záleží nám 
na vašom zdraví a na stabilnom 
finančnom rozpočte vašich rodín a 
práve preto vám prinášame tento 
benefit.

výhody skupinového životného 
poistenia, ktoré budú pre vás ako 
zamestnancov z poistenia plynúť, 
sú nasledovné:

- zabezpečenie seba a najbližších 
v prípade neočakávaných život-
ných situácií,

- poistná ochrana 365 dní v roku, 
7 dní v týždni a 24 hodín denne,

- automatické krytie formou pri-
hlásenia do poistenia,

- výrazne výhodnejšia cena po-
istenia v porovnaní s uzatvorením 
individuálneho poistenia.

Uvádzam balík vybraných po-
istení, ktorý je súčasťou zamest-
naneckých výhod poskytovaných 
zamestnávateľom: 

- poistenie pre prípad smrti (Rizi-
kové životné poistenie),

- smrť následkom úrazu (s dvoj-
násobným plnením pre prípad 
dopravnej nehody),

- trvalé následky úrazu s progre-
sívnym plnením 700 percent,

- kritické choroby.

rizikové životné poistenie 
Smrť je nepredvídateľná uda-

losť, v prípade ktorej je rodina 
ukrátená o váš príjem a následne 
sú s ňou spojené náklady potrebné 
na pokrytie posledných výdavkov. 
Toto poistenie kryje úmrtie poiste-

ného 24 hodín, 7 dní v týždni, kde-
koľvek na svete. Slúži na základné 
zabezpečenie pozostalých v prípa-
de úmrtia. 

Poistná suma 3 000 eur.

Smrť následkom úrazu s 
dvojnásobným plnením pre 
prípad dopravnej nehody

Podľa štatistík uvádzaných po-
isťovňou, denne na následky 
dopravnej nehody zomrie jeden 
človek. Tretinu obetí dopravných 
nehôd tvoria chodci a cyklisti.

Poistná ochrana pri tomto pois-
tení je poskytnutá v prípade úrazu 
poisteného s následkom smrti. V 
prípade straty života pri doprav-
nej nehode sa vyplatí dvojnásobok 
dojednanej sumy. Za súčasného 
splnenia podmienok pre vznik po-
istnej udalosti:

- ak k smrti došlo najneskôr do 3 
rokov odo dňa úrazu,

- ak úraz nastal počas trvania po-

dokončenie zo strany 1

istenia.
Poistná suma 5 000 eur.

Trvalé následky úrazu 
s progresiou 700 percent

Vážne úrazy sa stávajú pri pra-
covnej aj mimopracovnej aktivite. 
Najväčšie problémy predstavujú 
úrazy, ktoré zanechajú trvalé ná-
sledky. Dlhodobo sa ohrozí finan-
čný príjem rodiny a zvyšujú sa vý-
davky na liečbu.

V prípade trvalých následkov 
úrazu s progresívnym plnením je 
poistenému vyplatený podiel z 
dojednanej poistnej sumy, ktorý 
zodpovedá percentu rozsahu trva-
lých následkov. Poistné plnenie sa 
progresívne zvyšuje až do výšky 
700 percent. 

Poistná suma 5 000 eur.

Poistenie kritických chorộb
Kritické choroby sa týkajú star-

ších i mladších ľudí, solventných 
i menej solventných. Priemerná 
výška nákladov na liečenie kritic-
kej choroby podľa štatistík pois-
ťovne predstavuje sumu 8 000 eur. 
Najčastejším kritickým ochorením 
je rakovina, ktorá postihuje každé-
ho tretieho človeka. Až 45 percent 
chorých je mladších ako 65 rokov. 

Zmyslom tohto poistenia je fi-
nančne pomôcť poistenému v 
situácii, keď ochorie na závažnú 
chorobu. Počas náročnej liečby 
stráca časť svojho príjmu kvôli prá-

ceneschopnosti a zároveň má zvý-
šené finančné nároky v súvislosti 
so zdravotným stavom. Poistenie 
kritických chorôb poskytuje po-
istnú ochranu pre prípad 28 cho-
rôb. V prípade kritických chorôb je 
uplatňovaná čakacia doba v trvaní 
6 mesiacov (t. j. od uzavretia po-
istenia musí uplynúť 6 mesiacov 
z dôvodu prvej návštevy lekára z 
dôvodu prejavujúcich sa príznakov 
kritickej choroby).

Medzi kritické choroby patria: 
srdcový infarkt, cievna mozgová 
príhoda, rakovina, chronické zly-
hanie obličiek, slepota, úplné oc-
hrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a 
viac končatín, skleróza multiplex, 
nevyhnutná transplantácia život-
ne dôležitých orgánov, operácia 
vencovitých tepien z dôvodu is-
chemickej choroby srdca, operácia 
aorty, operácia srdcových chlopní, 
parkinsonova choroba, alzheime-
rova choroba, HIV infekcia získa-
ná transfúziou krvi alebo krvných 
derivátov, konečné štádium pľúc-
neho ochorenia, kóma, strata kon-
čatín, bakteriálna alebo vírusová 
meningitída, kliešťová, bakteriálna 
alebo iná vírusová encefalitída, 
kardiomyopatia, apalický syn-
dróm, primárna pľúcna hyperten-
zia, anémia následkom postihnu-
tia kostnej drene, hluchota oboch 
uší, strata reči, diabetes mellitus I. 
typu.

Poistná suma 1 000 eur.

Vy sa pýtate, my odpovedáme
Do redakcie sme dostali list. Jeho autor poslal viacero podnetov, respektíve otázok ohľadom stravovania. Otáz-
ky sme adresovali Jane Kohútovej, riaditeľke spoločnosti ŽP - Gastroservis, s.r.o. Prinášame jej odpovede.

Akým spôsobom a kedy bude vyriešený príspevok na stravovanie pre zamestnancov, ktorí nevyužívajú služby 
ŽP - Gastroservis, s.r.o. zo zdravotných alebo iných dôvodov?
- Naša spoločnosť zabezpečuje stravovanie pre všetkých zamestnancov. V prípade, ak má niekto zdravotný 
problém, vieme zabezpečiť alternatívu, napríklad vo forme bezlepkovej stravy alebo inak upraveného jedla. 
Podmienkou je, aby stravník dopredu nahlásil objednanie takejto stravy, aspoň deň-dva dopredu, aby sme 
vedeli dané jedlo zabezpečiť.
Prečo sa na výrobu bagiet používa staré pečivo? Ako môžem veriť dátumu spotreby uvedenému na obale, 
keď je bageta vyrobená zo starého pečiva?
- Bagety prichádzajú do kantíny priamo z pekárne v skorých ranných hodinách, teda približne o tretej, prípad-
ne štvrtej hodine. Ráno o šiestej ich pracovníčky našej spoločnosti rozrežú a plnia jednotlivými surovinami. 
Výroba trvá približne do ôsmej, následne sú bagety doručené do kantín. Čiže pripomienka, že bagety sú staré, 
sa nezakladá na pravde. Dôkazom je fakt, že počas soboty a nedele nie sú bagety v ponuke, nakoľko nevieme 
zabezpečiť čerstvé pečivo na víkend. 
zahŕňa ovocný balíček aj polievku? raz mi bola vydaná, inokedy nie. 
- Ovocný balíček polievku nezahŕňa. Pracovníčky, ktoré vydávajú jedlo, boli poučené a polievky k balíčku vydá-
vať nebudú.

   Vyriešiť sme museli zatekanie 
vody do múrov. Namontovali sme 
nové elektrické rozvody, nakoľko 
nové zariadenia majú úplne iné 
napájanie ako pôvodné. Všetko 
sme museli stihnúť v priebehu 
niekoľkých dní, a to tak, aby sme 

neobmedzili prevádzku kuchyne,“ 
pokračovala. „Vďaka patrí pracov-
níkom našej spoločnosti, ale aj 
dodávateľskej firme a externým 
zamestnancom. Všetci pružne re-
agovali na jednotlivé situácie. Po-
máhali zo všetkých síl a boli neus-
tále nápomocní. Ochotne priložili 
ruku k dielu, pričom ťahali aj nad-
časy,“ vyzdvihla J. Kohútová. 

Predchádzanie poruchám
Nejde však o jedinú novinku. Po-

môcť ušetriť náklady pri príprave 
pokrmov má aj nový monitorovací 
systém teplôt. Monitoruje všet-
ky chladiace a mraziace boxy. Tie 
fungujú nepretržite, 24 hodín den-
ne, sedem dní v týždni. „Je v nich 
umiestnené mäso, zelenina, vaj-
cia, ale aj hotové mrazené jedlá a 
iné suroviny potrebné k výrobe.  V 
poslednom období sme evidovali 
veľa  porúch a ich odstránenie nás 
stojí nemalé finančné prostriedky,“ 
povedala J. Kohútová. Pozname-

nala, že veľký problém je najmä v 
jarných a letných mesiacoch, kedy 
sa do kompresorov umiestnených 
v exteriéri dostáva peľ, prach a iné 
nečistoty, ktoré majú negatívny 
vplyv na ich fungovanie. 

„Všetky opravy kompresorov i 
jednotlivých zariadení sú mimo-
riadne nákladné. Pri takom množ-
stve boxov nie je možné ustriehnuť 
zmeny teplôt počas 24 hodín, kto-
ré znamenajú poruchu,“ upozorni-
la. Aj preto je nový systém veľkým 
pomocníkom. „Každý jeden sklad 
predstavuje samostatnú jednotku. 
Systém umožňuje posielanie dvo-
jakých alarmových SMS správ, a to 
pri prekročení hraničných hodnôt 
v jednotlivých boxoch, ale aj po-
sielanie SMS správ pri návrate pod 
hraničné hodnoty teplôt, teda pri 
návrate do normálu. V momente, 
kedy sa teplota v boxe nevracia 
do správnej  hraničnej hodnoty, 
voláme servis, aby sme chybu čím 
skôr odstránili,“ vysvetlila riaditeľ-

ka. Vyzdvihla skutočnosť, že vizu-
alizačný systém je prehľadný. Bol 
naprogramovaný http server na 
poskytovanie aktuálnych stavov a 
grafov aj pre určených klientov cez 
bežný prehliadač v počítači.

„Hneď ráno zodpovedný pracov-
ník na počítači zhodnotí, či majú 
všetky zariadenia správnu teplotu. 
Ak niečo nie je v poriadku, prob-

lém ihneď riešime. Takto predchá-
dzame vzniku vážnejších porúch 
na jednotlivých chladiacich a mra-
ziacich boxoch,“ dodala. 

Vedenie spoločnosti ŽP - Gastro-
servis, s.r.o. si investície pochva-
ľuje. V nasledujúcich mesiacoch 
plánuje v nákupe nových zariadení 
pokračovať, aby ušetrilo ďalšie fi-
nančné prostriedky.

Nová investícia zníži náklady na
energie i závislosť od ľudskej pracovnej sily

Jana Kajdová, zamestnankyňa ŽP - Gastroservis, s.r.o., pri novom konvektomate.
Foto: M. Gončár
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Martin Ridzoň: Horehronie má veľký potenciál rozvíjať sa
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

osem rokov pôsobí ako poslanec 
mestského zastupiteľstva v Brez-
ne. Úzku väzbu má aj s akciovou 
spoločnosťou Železiarne Podbre-
zová. roky totiž pracoval v ŽP vý-
skumno-vývojovom centre s.r.o. 
a v súčasnosti je zamestnancom 
materskej spoločnosti Železiarne 
Podbrezová a.s. v odbore riade-
nia a zabezpečenia kvality. okrem 
toho je externým zamestnancom 
a pravidelným čle-
nom štátnicových 
komisií na Materiá-
lovotechnologickej 
fakulte Slovenskej 
technickej univer-
zity (STU) v Trnave. 
Nadobudnuté skú-
senosti chce zúročiť 
ako poslanec mes-
ta a aj ako poslanec 
Banskobystrického 
samosprávneho kra-
ja. Martin ridzoň sa 
v nadchádzajúcich komunálnych 
a krajských voľbách bude uchá-
dzať o hlasy voličov ako nezávislý 
kandidát.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať 
za poslanca mesta a zároveň za 
poslanca Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja?

- Svoj život som pevne spojil s 
Breznom a naším krajom. V Brezne 
žijem so svojou manželkou a spolu 
vychovávame dcérku. Byť poslan-
com mestského zastupiteľstva a zá-
roveň poslancom Banskobystrické-
ho samosprávneho kraja, vidieť do 
diania v meste, v kraji a podieľať sa 
na ich zveľaďovaní, je pre mňa veľ-
ká zodpovednosť. Vždy ma napĺňala 

a stále napĺňa práca s 
ľuďmi. Funkcia poslan-
ca mi dáva možnosť 
podieľať sa na nápa-
doch, podnetoch, 
tvorbe a smerovaní 
nielen nášho mesta, 
ale aj kraja. Chcem, 
aby sa naše prostredie 
a celé okolie stálo lep-
ším miestom pre život 
detí, mládeže, dospe-
lých, ale i seniorov. 
Spolu s primátorom 

mesta Brezno sa snažíme premieňať 
mesto k lepšiemu. Získané poznat-
ky z môjho osemročného mandátu 
v úlohe mestského poslanca chcem 
zúročiť aj na krajskej úrovni.

Ktorým oblastiam sa chcete pri-
márne venovať?

- Ako zamestnanec v priemysel-
nom odvetví, mestský poslanec a 
vysokoškolský spolupracovník mi 
je blízka najmä oblasť školstva a 
regionálneho rozvoja z pohľadu 
tvorby inovačného ekosystému 
na mestskej i krajskej úrovni. Vo 
všeobecnosti a v krátkosti by som 
svoj program zhrnul do trojlístka – 
vzdelanie, práca a prosperita.

Počas svojho pôsobenia vo funkcii 
mestského poslanca sa snažíte 
ľudí zapájať do diania vo svojom 
okolí, počúvate ich názory a nápa-
dy. Prečo považujete za dôležité s 
občanmi komunikovať?

- Každý jeden názor, podnet, 
nápad, ale aj konštruktívna kritika 
je pre prácu poslanca potrebná a 
dôležitá. Preto je nevyhnutné s ob-
čanmi komunikovať. Spolupráca je 
základom úspechu. Teším sa, keď 
vidím záujem obyvateľov o dianie 
a rozvoj regiónu. Mám radosť, keď 
po naplnení ich požiadaviek, zod-
povedaní otázok a jednotlivých 
usmernení majú úsmev na tvári 
a sú spokojní. Spoločne meníme 
veci k lepšiemu, meníme svoje 
mesto a kraj pre seba, svoje deti i 

pre budúce generácie. 

Ako vnímate Horehronie z pohľa-
du človeka, ktorý sa tu narodil, a 
po rokoch aj vrátil? Určite má do-
statočný potenciál rozvíjať sa...

- Vždy som sa túžil vrátiť do-
mov a usadiť sa v tomto regió-
ne. Chcel som získané poznatky z 
vysokoškolského štúdia, ako aj z 
pracovného pôsobenia na Mate-
riálovotechnologickej fakulte STU 

v Trnave, odovzdať nášmu regiónu. 
Horehronie má veľký potenciál v 
nás, obyvateľoch. Vďaka vám/nám 
všetkým sa podarila zvýšiť atrak-
tivita nášho kraja pre miestnych 
obyvateľov, podnikateľov i poten-
ciálnych investorov. Rovnako tak 
pre návštevníkov mesta a regiónu. 
Podľa môjho názoru má náš región 
potenciál rozvíjať sa a ťažiť najmä v 
oblastiach priemyslu, inovácií, les-
níctva a cestovného ruchu.

a nehovorím o množstve obnove-
ných ciest a chodníkov, cyklochod-
níkov, riešení s odpadmi a par-
koviskami. Stavali sme tiež nové 
byty a v tom aj pokračujeme. Čo 
ma však teší najviac, je spolupráca 
na všetkých úrovniach bez hádok, 
osočovania a v prospech našich 
obyvateľov. V rámci Slovenska to 
nie je žiadna samozrejmosť a je za 
tým kopec práce a energie. Denne 
vidíme, ako je to s politickou kul-
túrou na najvyššej úrovni štátu, 
čo ma veľmi mrzí. Región Horeh-
ronie je krásny, rozlohou veľký, ale 
počtom obyvateľov len priemerne 
veľký okres. Ak máme napredovať, 
musíme spolupracovať a podporo-
vať sa pri rozvíjaní mesta a obcí. 
Preto spolupracujem s každým, 
kto má úprimný záujem a schop-
nosti pomôcť. 

Spomínali ste dobrý vzťah s vede-
ním ŽP a.s. Ako by ste ho charak-
terizovali?

- Spolupráca s najväčším zamest-

Tomáš Abel: V Železiarňach Podbrezová som 
vždy našiel otvorené dvere a pomoc

KOMUNÁLNE A ŽUPNÉ VOĽBY 2022

dokončenie zo strany 1 návateľom v regióne je samozrej-
mosťou a zároveň povinnosťou 
primátora okresného mesta. Mu-
sím povedať, že vo vedení ŽP a.s. 
som, v prvom rade, našiel úprim-
ného, spoľahlivého a silného part-
nera pre mnohé projekty v pros-
pech našich obyvateľov a rozvoja 
regiónu. Z toho množstva chcem 
uviesť aspoň niekoľko. Bez spo-
lupráce so ŽP a.s. by sme nemali 
zrekonštruovanú nemocnicu. Žele-
ziarne finančne významne podpo-
rili túto obnovu. Bez spolupráce a 
silnej podpory vedenia ŽP a.s., cez 
Klub 500, by sme dnes ťažko ho-
vorili o realizácii obchvatu mesta 
Brezno, predĺžení rýchlostnej ces-
ty R1 za Slovenskú Ľupču a mno-
hých ďalších riešeniach v doprave 
na Horehroní. Taktiež spolupracu-
jeme v cestovnom ruchu, školstve 
a intenzívnu pomoc železiarov 
pociťujeme i vo futbale a aj v ho-
keji, v ktorom nás ŽP a.s. finančne 
podporuje v profesionálnej prvej 
lige. Za túto širokú a výbornú spo-
luprácu chcem poďakovať vedeniu 
tejto spoločnosti a všetkým za-

mestnancom. Zároveň im prajem 
veľa zdravia, ďalších osobných a 
profesionálnych úspechov. 

v prípade, ak by ste sa opätovne 
stali primátorom, na ktoré oblasti 
sa chcete primárne zamerať?

- Program, ktorý sme s tímom 
kandidátov na poslancov spraco-
vali na základe požiadaviek našich 
obyvateľov, je veľmi presný a pod-
robný. Množstvo projektov je už 
rozbehnutých a vo vysokom štádiu 
rozpracovania. Je potrebné v nich 
pokračovať a dokončiť ich. Okrem 
ciest, chodníkov a riešenia odpa-
dov je pre nás najväčšou výzvou 
energetická sebestačnosť a prevza-
tie teplárni do rúk mesta, a tým aj 
pomoc našim obyvateľom. Dôleži-
tá je výstavba bytov, domu smút-
ku, obnova plavárne s technoló-
giou kúpaliska a zvýšenie kvality 
verejného priestoru s reagovaním 
na zmenu klímy. Podstatné sú pre 
nás aj dopravné projekty a predĺže-
nie rýchlostnej cesty R1 na Brezno, 
čím sa zvýši atraktívnosť regiónu 
pre investície zamestnávateľov.

Vladimír Bušniak: Verím, že 
spolupráca je prínosom pre obe strany

obec Horná 
Lehota a Žele-
ziarne Podbre-
zová a.s. začali 
významnejšie 
spolupracovať 
pri výstavbe 
golfového ih-

riska a lyžiarskeho areálu na Tá-
ľoch pred vyše dvadsiatimi rok-
mi. Súčasným starostom obce je 
vladimír Bušniak, ktorý sa aj v 
nadchádzajúcich komunálnych 
voľbách bude uchádzať o hlasy 
občanov Hornej Lehoty. vzájom-
ná spolupráca s fabrikou mala 
vždy konštruktívne parametre a 

tie chcú obe strany rozvíjať aj v 
nasledujúcom období.

Teritoriálna blíz-
kosť obce Horná Le-
hota, fabriky či Táľov 
privádza zúčastne-
né strany k častým 
spoluprácam. Práve 
akciová spoločnosť 
Tále dlhodobo buduje 
cestovný ruch v kata-
strálnom území spo-
mínanej obce. Podľa 
slov jej súčasného 
starostu, Vladimíra 
Bušniaka, patria Tále 
k najväčším a najvýznamnejším 
partnerom v oblasti budovania 
cestovného ruchu. „Čo sa týka 
obce, nikdy sme nemali problé-

my, či už pri plnení záväzkov alebo 
rozvojového plánu v oblasti ces-

tovného ruchu. Takže, 
z môjho pohľadu, je 
spolupráca so ŽP a.s. 
naozaj prínosom a dú-
fam, že je to tak pre 
obe strany.“

A ako to vyzerá s 
plánmi do najbližšej 
budúcnosti? 

„Momentálne spo-
lupracujeme pri tvor-
be územného plánu, 
pretože v lokalite Tále, 
ktorej časť patrí pod 

Hornú Lehotu, majú Železiarne 
Podbrezová ďalšie vízie na výstav-
bu rekreačného centra – lesopar-
ku,“ uzavrel Vladimír Bušniak.

Bez spolupráce so ŽP a.s. by sme dnes nemali zrekonštruovanú nemocnicu, tvrdí primátor 
Brezna Tomáš Abel. Ilustračné foto: NsP Brezno

Prečo by nemali byť ľudia ľahos-
tajní a mali by prísť voliť primá-
torov, starostov, ale aj zástupcov 
župy?

- Samospráva je dennodenne 
v kontakte s našimi obyvateľmi 
a najmä v ťažkých situáciách sa 
ukázalo, že sme k ľuďom najbliž-

šie. Vieme podať pomocnú ruku, 
pracovať na požiadavkách našich 
obyvateľov a meniť mesto a región 
k lepšiemu. Preto vás prosím, ne-
nechajte za seba rozhodnúť iných a 
príďte rozhodnúť o živote vo vašej 
obci, v meste a kraji už v sobotu, 
29. októbra.

Spojené regionálne voľby 2022
Komunálne voľby 
sa budú prvýkrát 
konať spolu s voľ-
bami do vyšších 
územných celkov 
(vÚC) 29. októb-
ra 2022. volebné 
miestnosti budú 
otvorené od 7.00 
do 20.00 hod. 
voľby sú jednoko-
lové. v obciach a 
mestách si zvolíme starostov a primátorov. okrem nich volíme aj po-
slancov obecných a mestských zastupiteľstiev. vo vÚC si voliči vybera-
jú predsedov, ako aj poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov.

V týchto voľbách nie je možné voliť mimo trvalého bydliska. Voliči si 
preto nemôžu vybaviť prenosný volebný preukaz. Keďže ide o spojené 
voľby, obálky, hlasovacie lístky i volebné schránky budú farebne rozlíše-
né. Pre voľby do samosprávnych krajov je určená modrá obálka a pre 
komunálne voľby biela. Vo volebnom okrsku, kde je volič zapísaný, do-
stane po kontrole občianskeho preukazu jednu prázdnu modrú obálku 
s dvoma lístkami označenými modrými pruhmi – jeden pre voľbu po-
slancov a druhý pre predsedu samosprávneho kraja. Následne volič do-
stane druhú obálku, tentokrát bielu. S ňou dostane dva biele hlasovacie 
lístky – jeden pre obecných či mestských poslancov, druhý pre starostov 
alebo primátorov. Po vyplnení hlasovacích lístkov následne volič hodí 
modrú aj bielu obálku do určených schránok. Ak vloží hlasovací lístok do 
nesprávnej obálky, stáva sa neplatným. Rovnako aj pri vložení obálky do 
nesprávnej schránky bude takéto hlasovanie neplatné.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho 
kraja, ako aj pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva, môže volič 
zakrúžkovať len toľko kandidátov, koľko poslancov má byť zvolených v 
príslušnom volebnom obvode. Ich počet bude uvedený na hlasovacích 
lístkoch. Zakrúžkovať môže aj menej kandidátov, nikdy však nie viac ako 
je povolené. V prípade voľby predsedu samosprávneho kraja a voľby 
starostu obce si volič vyberie len jedného kandidáta. Ak sa pri vypĺňaní 
pomýli, komisia mu musí poskytnúť náhradné volebné lístky. Nepoužité 
alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky je volič povinný vložiť do 
špeciálnej, na to určenej zapečatenej schránky.
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Žiakov nočná aktivita zaujala. Foto: J. Peteraj

Žiaci sledovali Mesiac počas jeho splnu
dňa 10. septembra sa v Súkrom-
nej spojenej škole Železiarne 
Podbrezová uskutočnilo poduja-
tie s názvom „Moon Night“, čo v 
preklade znamená mesačná noc. 
Účastníci mohli pozorovať povrch 
Mesiaca cez astroteleskop.

„Cieľom akcie bolo pozorovanie 
povrchu Mesiaca a popritom sme 
si povedali aj niečo o štruktúre 
jeho povrchu. Pred východom Me-
siaca sa nám pošťastilo pozorovať 
Jupiter s jeho štyrmi najväčšími 
mesiacmi. Podujatie bolo prioritne 
určené pre žiakov našej školy, ale 
zúčastnili sa ho aj niektorí rodičia, 
čo sme, samozrejme, privítali,“ 
informoval pedagóg Ján Peteraj, 
ktorý s nápadom pozorovania Me-
siaca prišiel.

Podobnú akciu už v minulosti v 
našej škole organizovali. „V pred-
chádzajúcich školských rokoch 
sme boli spoločne so žiakmi po-

Železiarne Podbrezová 
s pamätným ocenením od univerzity

Pri príležitosti 260. výročia zalo-
ženia Banskej akadémie v Banskej 
Štiavnici a 70. výročia pôsobenia 
jej pokračovateľky Hutníckej fa-
kulty, dnes Fakulty materiálov, 
metalurgie a recyklácie Technic-
kej univerzity v Košiciach (FMMr 
TUKe), sa dňa 6. októbra usku-
točnilo slávnostné zhromaždenie 
akademickej obce a vedeckej rady 
FMMr TUKe. Pri tejto príležitosti 
Iveta vasková, dekanka fakulty, 
udelila pamätné ocenenie vý-
znamným partnerom, medzi kto-
rých sa radí aj akciová spoločnosť 
Železiarne Podbrezová. ocenenie 

redakcia
noviny@zelpo.sk

prevzal Miloš dekrét, člen Pred-
stavenstva a výrobný riaditeľ Že-
leziarní Podbrezová a.s. (ŽP a.s.) 

Oslavy fakulty pokračovali v 
Dome umenia v Košiciach. Ich 
súčasťou bola tradičná hutnícka 
slávnosť Šachťák. Zišli sa na nej 
študenti, absolventi, zamestnanci 
a tiež  predstavitelia vzdelávacích 
a vedecko-výskumných organizácií 
zo Slovenska i zahraničia. Okrem 
akademikov a priaznivcov fakulty 
sa na podujatí stretli aj zástupcovia 
významných firiem a spoločností, s 
ktorými FMMR TUKE spolupracuje. 
Slávnosť príhovorom otvorila Ive-
ta Vasková, dekanka fakulty: „Nie 
je najsilnejší ten, kto prežije, ani 
ten najinteligentnejší, ale ten, kto 

sa dokáže najlepšie prispôsobiť. 
Máme  svoju históriu, budúcnosť, 
a to, čo teraz potrebujeme, je vi-
dieť príležitosti a využiť ich. Rada 
by som vyslovila nádej, že naša 
fakulta bude aj naďalej hrdo niesť 
vlajku šíriteľa vzdelanosti, bude vy-
chovávať ďalšie a ďalšie generácie 
bakalárov, inžinierov a doktoran-
dov a bude svedkom formovania 
budúcich generácií našich potom-
kov.“

Na slávnostnom stretnutí sa 
prítomným prihovoril aj Stanislav 
Kmeť, rektor Technickej univerzi-
ty v Košiciach. Fakulte zaželal veľa 
úspechov pri napĺňaní jej cieľov. 
Súčasťou podujatia bolo odovzdá-
vanie cien Študentská osobnosť 
FMMR TUKE. Toto ocenenie od-
zrkadľuje ciele fakulty, že práve 
tvorivosť, kreativita a záujem riešiť 
problémy sú základom pre úspeš-
nú kariéru.

Ešte v júni, pri príležitosti výro-
čia univerzity, venovalo vedenie 
Technickej univerzity v Košiciach 
pamätnú plaketu aj našej spoloč-
nosti. Ocenilo tak dlhoročnú vzá-
jomnú spoluprácu. V zastúpení 
generálneho riaditeľa ŽP a.s. ju 
z rúk rektora univerzity prevzal 
Martin Domovec, člen Predstaven-
stva a technický riaditeľ ŽP a.s. O 
slávnostnom prevzatí plakety sme 
informovali v čísle 12 novín Pod-
brezovan.

zorovať planéty v okolí Breznian-
skej skalky, avšak nie s takým vý-
konným teleskopom, aký máme v 
súčasnosti. Ďalšou aktivitou, ktorú 
sme zorganizovali, bolo pozorova-
nie nočnej oblohy od útulne An-
drejcová. Toto miesto sme si zvolili 
z dôvodu, že je tam menší svetelný 
smog. V minulom školskom roku 
sme pozorovali v škole čiastočné 
zatmenie Slnka,“ doplnil. 

Počas neustáleho pozorovania 
a „naháňania“ Jupitera a Mesia-
ca (keďže Zem sa točí a vesmírne 
telesá sa rýchlo stratia z hľadáči-
ka) síce nestihol spočítať presnú 
účasť, ale odhaduje ju približne na 
30 ľudí.

Myšlienka vznikla spontánne, 
pretože dátum blízko splnu sa pre-
línal s relatívne dobrou predpove-
ďou počasia. „Podobná akcia sa 
nedá plánovať dlhodobo vopred, 
práve kvôli zmene počasia. Keďže 
je však naša škola nadštandardne 
vybavená aj kvalitným astrotele-
skopom, bola by škoda nevyužiť 

ho práve na takúto akciu,“ vysvetlil 
hlavný organizátor. Je však potreb-
né dodať, že spln nie je ideálny na 
pozorovanie Mesiaca, pretože na 
povrchu nie sú prakticky žiadne 
tiene, a preto jeho povrch pri po-
zorovaní veľmi nevynikne. „Avšak, 
keby sme čakali do poslednej štvr-
te, kedy je to ideálne, tak by sme 
už nemuseli natrafiť na pekné po-
časie. Samozrejme vieme, že cyk-
lus sa nám opakuje približne kaž-
dých 29 dní, ale my sme chceli ešte 
využiť relatívne teplý večer.“

Záujem o účasť na podujatí nie-
len zo strany žiakov, ale tiež rodi-
čov, presiahol všetky očakávania. 
„Veľmi milým prekvapením od 
žiačok II.H triedy – Klaudie Kviet-
kovej a Bibiany Murínovej bolo 
malé občerstvenie, ktoré pre nás 
pripravili. Bolo to od nich veľmi 
milé a zároveň aj veľmi chutné. Do 
budúcnosti nám vnukli výbornú 
myšlienku, a to prepojenie takejto 
akcie s grilovaním,“ povedal na zá-
ver Ján Peteraj.

Oslavy výročia pokračovali v Dome umenia v Košiciach. Foto: FMMR TUKE
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Jedálny lístok
24. – 30. 10. 2022

Pondelok
Polievky: kelová s ryžou, prešpor-
ská, pečivo. 
● Pečené kuracie stehno s kapus-
tou, zemiaky, 
● Bravčový perkelt, cestovina, 
● Morčacie prsia prírodné, zelero-
vá remuláda, 
● Šalát zeleninový s brokolicou, 
pečivo. 

Utorok
Polievky: hrášková s údeninou, pa-
radajková, pečivo.
● Kuracie prsia na zelenine, ryža, 
šalát, 
● Guláš z diviny, knedľa, 
● Kelový karbonátok, zemiaky, ša-
lát, 
● Rezance s orechmi, 
● Ovocný balíček. 

Streda
Polievky: stupavská zabíjačková, 
mrkvová s pórom, pečivo. 
● Husárska roláda, zemiaková 
kaša, čalamáda, 
● Kuracie prsia na lesných hríboch, 
slovenská ryža, šalát. 
● Cestoviny s brokolicou a smota-
novou omáčkou, 
● Pizza diabolská, 
● Bageta Apetito.

Štvrtok
Polievky: slepačia, cesnaková s ha-
luškami, pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová omáč-
ka, knedľa,
● Plnený bravčový závitok, ryža, 
šalát, 
● Ryba na vidiecky spôsob, zemia-
ky, šalát, 
● Koláč kysnutý marhuľový, kakao. 

Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, zelenino-
vá so šunkou, pečivo. 
● Vyprážaný bravčový rezeň, ze-
miakový šalát s majonézou, 
● Hovädzie mäso námornícke, tar-
hoňa, šalát, 
● Kurča dusené so slivkami, ryža, 
● Šalát zelerový s ananásom, pe-
čivo, 
● Bageta moravská. 

Sobota
Polievka: karfiolová, pečivo. 
● Hovädzia pečienka poľovnícka, 
knedľa, 
● Kuracie prsia Kung-Pao, ryža, ša-
lát. 

Nedeľa
Polievka: furmanská, pečivo. 
● Kuracie prsia na srbský spôsob, 
opekané zemiaky, uhorka, 
● Bravčové stehno hamburské, 
cestovina.

Jedálny lístok
31. 10. – 6. 11. 2022

Pondelok
Polievky: zeleninová, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo. 
● Goralská pochúťka, cestovina, 
● Kuracie prsia prírodné, ryža, 
uhorka, 
● Údené mäso, hrachová kaša, 
uhorka, chlieb, 
● Racio šalát, pečivo. 

Utorok
Polievka: francúzska, pečivo. 
● Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, čalamáda, 
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina. 

Streda
Polievky: hŕstková, pohronská, pe-
čivo. 
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa, 
● Bravčový rezeň na rasci, ryža, ša-
lát, 
● Špenátové listy s hlivami, opeka-
né zemiaky, 
● Rezancový nákyp s tvarohom a 
jahodami, 
● Bageta syrová. 

Štvrtok
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, 
pečivo. 
● Vyprážané kuracie stehno, ze-
miaková kaša, kompót, 
● Hovädzie filé kopaničiarske, tar-
hoňa, šalát, 
● Rizoto zeleninové s bravčovým 
mäsom, šalát, 
● Zapekané špaldové cestoviny s 
karfiolom a tofu.

Piatok
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
tekvicová, pečivo. 
● Bravčový guláš segedínsky, kned-
ľa, 
● Morčacie prsia plnené nivou, 
ryža, šalát, 
● Pečená ryba na masle, krúpy so 
zeleninou, 
● Zemiakové knedličky plnené ara-
šidovou náplňou, maková posýpka.
● Bageta s kuracím mäsom. 

Sobota
Polievka: sedliacka, pečivo. 
● Hydinové ražniči, zemiaky, uhor-
ka, 
● Bravčové stehno nitrianske, ces-
tovina. 

Nedeľa
Polievka: fazuľková kyslá s kôprom, 
pečivo. 
● Hovädzí guláš debrecínsky, kned-
ľa, 
● Kuracie prsia prírodné, zelenino-
vá 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 15: Stála expozícia 
majstra Jána Kulicha

V priestoroch hradu bola v roku 
2012 nainštalovaná stála expozícia 
výberu z tvorby profesora Jána Ku-
licha. Návštevníci sa môžu s prvou 
časťou vystavovaných diel zozná-
miť už na dolnom nádvorí. Vysoko 
reprezentatívny priestor nádvoria 
bol obohatený o autorské odliatky 
Svätopluka, Mateja Bela a bronzo-
vú sochu Havrana. Všetky symboly, 
ktoré tieto sochy v sebe nesú – 
Svätopluk ako symbol hrdosti Slo-
vákov, Matej Bel (polyhistor) ako 
symbol všestrannej vzdelanosti a 
Havran ako symbol Mateja Huňa-
dyho (Hunyady), zvaného Korvín 
(Corvinus), sú späté s hradom a 
zároveň podávajú svedectvo o Ku-
lichovom trvalom vzťahu ku kul-
túrnemu dedičstvu národa.

obnova druhého nadzemného 
podlažia rubigallovej veže

Ďalšiu časť stálej expozície maj-
stra J. Kulicha tvorí výber diel in-
štalovaných v priestore Rubigal-
lovej veže. Výstavný priestor bol 
zreštaurovaný v roku 2012. Pri-
márnym cieľom reštaurátorských 

prác sa stala záchrana hmotnej 
podstaty originálu a obnova pô-
vodného výtvarného výrazu v čo 
najautentickejšej podobe tak, aby 
sa zachovali a rešpektovali pôvod-
né výtvarné a pamiatkové hodno-
ty diela. Z realizovaných prác je 
potrebné spomenúť rekonštrukciu 
trámového stropu 
s ručne maľova-
nou mešternicou 
(hlavná hrada) a 
prezentáciu histo-
rizujúcich prvkov 
v podobe prevétu, 
kamenných otvorov a krbu.  

Najnáročnejšou realizáciou bolo 
reštaurovanie stropu. Najskôr 
bola odstránená deliaca tehlová 
priečka. Po odstránení zateplenia 
stropu podbitím a omietnutím z 
minulosti sa ukázali pomerne roz-
siahle poškodenia celej pôvodnej 
drevenej konštrukcie mešternice, 
nosných trámov a tiež foršní zák-
lopu. V dôsledku poškodenia hni-
lobou museli byť foršne, z dôvodu 
ich sanovania, ako aj doplnenia 
odhnitých častí a rekonštrukcie fa-
rebnosti, demontované. Reštauro-
vané boli mimo objektu hradu. 

V priebehu reštaurátorských 

prác sa zistilo, že juhovýchodné 
záhlavie rozmerovo hrubej a dlhej 
dubovej mešternice v múre zhnilo 
natoľko, že došlo k jeho odtrhnu-
tiu. Náročnými technologickými a 
technickými postupmi sa podarilo 
tento podporný trám konštruk-
cie stropu zachrániť a prinavrátiť 

mu jeho pôvodné 
konštrukčné vlast-
nosti. Na záver 
bola na mešter-
nici realizovaná 
rekonštrukcia jej 
dekoratívnej ma-

liarskej výzdoby šablónou, jedinej 
v kontexte monochrómne farebne 
natretých nosných trámov a foršní 
záklopu.

Libreto a ideový zámer 
Kulichovej expozície

V opisovanom priestore sú pre-
zentované diela s ľudovým motí-
vom v podobe bronzových plastík 
Jánošíka, Baču Nosáľa, Vynášania 
Moreny alebo jednotlivých členov 
legendárnych Rinaldovcov. Ste-
ny expozície sú lemované kolek-
ciou desiatich medailí s názvom 
„Svätci na Slovensku“. Pozornosti 
návštevníkov by nemala ujsť séria 
bronzových reliéfov s pomenova-
ním „Osudy“. Výstavu tematicky 
dopĺňajú kresby a zvyšné bronzové 
medaily. 

Inštalácia expozície na hrade je 
výberom z tvorby majstra Kulicha 
a svojím obsahom predstavuje 
hlavný okruh autorovho tvorivého 
záujmu. Koncepcia výstavy sleduje 
stvárňovanie tém z histórie a rôz-
nych prejavov tradičnej kultúry, 
ktoré sa autorovi stali celoživot-
ným programom.

Ján Kulich pri práci s kopytom. Foto: archív

Expozícia Jána Kulicha v zreštaurovanom priestore Rubigallovej veže. Foto: archív

Mgr. vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča
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V tajničke sa ukrýva dokončenie škótskeho príslovia: „Úsmev stojí...“

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 31. októbra. Okrem 
svojho mena napíšte aj odborný útvar alebo prevádzkareň, kde pracujete. Na jedného z vás čakajú dve vstupenky na 90s THE SHOw. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom vydaní novín.

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

Hrajte o dve vstupenky na 90s THE SHOW

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 20, v ktorej sa ukrývala ok-
tóbrová pranostika: „dažde v októbri predpovedajú úrodný rok.“ Z 
úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Luciu vetrákovú z odboru záso-
bovania. Cenu do súťaže venoval Ing. Ján Villim, člen Predstavenstva 
a personálny riaditeľ ŽP a.s. Výherkyňa si ju môže prevziať v redakcii v 
pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.

Spomienky

„Odišiel si cestou, ktorou ide každý 
sám. Len brána spomienok ostala 
dokorán.“ 
Dňa 10. októbra uplynulo osem-
násť rokov od úmrtia 
Ľubomíra roSÍKA z Brezna.

S láskou a úctou spomínajú manželka 
Elena, syn Ľubomír s manželkou, syn 

Martin a vnúčatá Zuzana a Jakub
...

„Mal som vás všetkých rád a chcel 
som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, 
keď musel som vás opustiť. Ne-
plačte, nechajte ma tíško spať, čo 
mi bolo súdené, muselo sa stať.“
Dňa 22. októbra si pripomenieme 

piate smutné výročie, ako nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, starý otec, brat a švagor

Milan SPIŠIAK z Brezna.
Spomína manželka, deti s rodi-

nami, sestry a švagrovci
...

„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, 
no v srdciach našich žije stále spo-
mienkami.“
Dňa 24. októbra uplynie jedenásť 
rokov, ako nás navždy opustil man-
žel, otec a starý otec

Jozef HrBÁŇ z Lopeja.
S láskou a vďakou spomína manželka, dcéra s 
manželom, vnučka Charlotte a ostatná rodina

Spomienky
Dňa 26. októbra si pripomenieme 
pätnáste výročie odvtedy, ako nás 
navždy opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec

Pavol zoHN z Podbrezovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu ve-
nujú tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka a synovia s rodinami

...
Dňa 27. októbra si pripomenieme 
deväť rokov odvtedy, ako nás navž-
dy opustil milovaný syn, manžel a 
otec

dušan UHrÍK z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 

spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia

...
„Nemôžeme zastaviť čas, ani vrá-
tiť minulosť, ale môžeme pohladiť 
spomienky na vás. Pre tých, ktorí 
nám chýbajú a pozerajú na nás z 
neba. Spomíname!“
Dňa 4. októbra sme si pripome-
nuli tretie výročie, ako nás navždy 
opustila

Marta AMTMANNovÁ z Podbrezovej
a dňa 27. októbra si pripomenie-
me deviate výročie, ako nás navž-
dy opustil
zoltán AMTMANN z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína a za 
tichú spomienku ďakuje rodina

Prvý októbrový týždeň sa usku-
točnil Svetový pohár 
v Mníchove. Našim 
mužom sa nepodari-
lo postúpiť do štvor-
členného finálového 
súboja, keď obsadili 
v kvalifikácii 7. mies-
to. víťazom sa stali 
hráči nemeckého 
SKv rot Weiss zerb-
st. Ženskú trofej si odviezli Chor-
vátky z KK Mlaka rijeka.

výsledky podbrezovských kolká-
rov: Bína 636, Nemček 638, Vado-
vič 660, A. Balco 633, Pašiak spolu 
so Sojákom 565 a Veselý 653 – spo-
lu 3785.

Pohár mládeže v Bratislave
Dňa 8. októbra sa v kolkárni In-

teru Bratislava zúčastnili naši naj-
mladší hráči prvého turnaja o Po-

hár mládeže v kategóriách U12 a 
U14. V mladšej kategórii sa medzi 
štyroch najlepších dostali až traja 
podbrezovskí kolkári, ktorí sa zo-

radili hneď za víťazom 
Konrádom Kosárom z 
Galanty. Druhé miesto 
obsadila Petra Ková-
čiková, tretia skončila 
Katarína Markusová 
a nepopulárne štvrté 
miesto patrilo Alexan-
drovi O’Haganovi, kto-
rý si však v Bratislave 

vybojoval slušnú porciu bodov do 
celkového hodnotenia pohára.

Cenné skúsenosti si z Bratislavy 
odniesli aj naši najmladší hráči – 
Henry Kúdelka a Stella Vilhanová. 
V kategórii U14 postup do vyra-
ďovacích bojov len o jeden jediný 
kolík ušiel Martinovi Račákovi a pár 
kolkov k postupu chýbalo aj Jaku-
bovi Švihrovi. V budúcom čísle vás 
budeme informovať o výsledkoch v 
ligových súťažiach.

Z kolkárskych dráh
Ing. Pavol Kühnel
manažér Kolkárskeho oddielu ŠK ŽP
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SÚHRN
Fortuna liga, 13. kolo: FK Žele-
ziarne Podbrezová – MFK ru-
žomberok 0:2 (0:1)
Góly: 37. Regáli, 51. Madleňák.
rozhodovali: Marhefka – Štrbo, 
weiss. ŽK: Grešák, Breznaník, Pa-
vúk – Luterán. ČK: 90.+3 Tučný.
Podbrezová: Ludha – M. K. Bar-
toš, Godál, Grešák – Bakaľa – Ku-
koľ (46. Kováčik), Grendel (59. 
Vasiľ), Pavúk, Ďatko – Kuzma (59. 
Breznanik), Cobnan (78. Lupták).
ružomberok: Krajčírik – Fabiš, J. 
Maslo (46. Mrva), Mojžiš, Madle-
ňák – Gerec, Zsigmund, Luterán, 
Chrien (86. Tučný) – Regáli, Bob-
ček (90.+5 Kelemen).

Fortuna liga, dohrávka 10. kolo: 
MFK zemplín Michalovce – FK 
Železiarne Podbrezová 1:0 (1:0)
Gól: 42. Marcin.
rozhodovali: Kráľovič – Straka, 
Košecký. ŽK: Vaško.
Michalovce: Száraz – Kotula, Je-
řábek, Ranko, Mendez – Vaško 
(89. Slebodník), Njie, Pena – Já-
nošík (62. Da Silva), Kanu (89. 
Magda), Marcin (71. Žofčák).
Podbrezová: Ludha – Bartoš, Go-
dál, Grešák – Kováčik (55. Vasil), 
Bakaľa, Paraj, Ďatko – Cobnan 
(82. Kukoľ), Breznanik (55. Kuz-
ma), Pavúk (71. Šikula).

Fortuna liga, 14. kolo: FK Žele-
ziarne Podbrezová – FC Spartak 
Trnava 3:1 (2:0)
Góly: 40. a 66. Cobnan, 9. Ková-
čik – 90. Oseni.
rozhodovali: Ziemba – Poláček, 
Pozor. ŽK: Bakaľa – Ristovski, Sav-
vidis, Bukata. diváci: 1 670.
Podbrezová: Ludha – Grešák, Go-
dál, M. Bartoš – Ďatko (84. Vasil), 
Paraj, Bakaľa, Kováčik – Kuzma 
(84. Pavúk), Breznanik (60. Ku-
koľ), Cobnan (72. Grendel).
Trnava: Takáč – Kóša (46. Čurma), 
Štetina, Koštrna – Mikovič, Štefá-
nik (72. Oseni), Savvidis, Procház-
ka (64. Bukata), Iván (64. de Aze-
vedo) – Ristovski (72. Boateng), 
Taiwo.

Program Fortuna ligy
23. 10. o 17:30 hod. Dunajská 
Streda – Podbrezová (15. kolo).
29. 10. o 15:00 hod. Podbrezová 
– Skalica (16. kolo). 
4. 11. o 17:30 hod. Dukla Banská 
Bystrica – Podbrezová (17. kolo).

Po 14. kole Fortuna ligy sú fut-
balisti FK Železiarne Podbrezová 
na štvrtom mieste tabuľky so 
ziskom 23 bodov (6 víťazstiev, 5 
remíz, 3 prehry). Majú aktívne 
skóre 21:15. vedúci ŠK Slovan 
Bratislava má na čele 29 bodov 
a jeden zápas k dobru. za ním 
je Trnava (25 bodov) a dunaj-
ská Streda (23 bodov + zápas k 
dobru). Na poslednom mieste sa 
nachádza Liptovský Mikuláš (8 
bodov). Najlepším strelcom náš-
ho tímu je Moses Cobnan, ktorý 
rozvlnil sieť súpera šesťkrát.
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Cyklokros na Štiavničke s medzinárodnou účasťou
Peter Medveď
tréner Cyklistického oddielu ŠK ŽP

dňa 9. októbra odštartoval v Pod-
brezovej, v miestnej časti Štiav-
nička, nový ročník Slovenského 
pohára v cyklokrose. Prvé kolo 
bolo zároveň pre elite kategórie 
zaradené do kalendára UCI C2, čo 
znamenalo, že juniori, ženy a muži 
bojovali o body do UCI rankingu. 
Celkovo 265 štartujúcich zo Slo-
venska, Česka, Maďarska, Poľska 
a Belgicka bojovalo o víťazstvá v 
ôsmich kategóriách.

Ako prví odštartovali mladší žia-
ci, ktorých bolo tridsať. O minútu 
po nich vyrazilo na trať aj 28 žia-
čok. Medzi chlapcami zvíťazil Da-
niel Szilasi (Superior MTB team), 
domáci pretekár Jakub Pančík (ŠK 
Železiarne Podbrezová a.s.) vybo-
joval druhé miesto. Stupne víťazov 
doplnil Šimon Tkáč (Športový klub 
Topoľčianky) na treťom mieste. 
Medzi dievčatami si prvé tri miesta 
podelili pretekárky z klubu Cyklis-
tická Tour, keď prvá bola Karolína 
Bortelová, druhá jej setra Romana 
a bronz patril Natálii Letkovej. 

Ďalej pokračovali v programe 
starší žiaci, tých bolo 23 a o minú-
tu po nich odštartovalo deväť ka-
detiek. V kategórii starších žiakov 
zvíťazil Milan Húsenica (Športový 
klub Topoľčianky), druhý bol Pe-
ter Vlček (PROefekt KOŠICE) a tretí 
Martin Stano (Športový klub To-
poľčianky). Prvá z kadetiek preťala 
cieľovú pásku Vanesa Šatková (CK 

EPIC Dohňany), druhá bola Stani-
slava Sikelová (CyS - Akadémia Pet-
ra Sagana) a tretia Lucia Hudoková 
(CK EPIC Dohňany).

V kategórii kadetov si zmeralo 
sily 36 pretekárov a najlepší bol 
Filip Záhorec (MŠK Žiar nad Hro-
nom – CK). Druhý skončil Martin 
Surman (CK CYKLOGLAJZA BB) a 
tretí Dominik Sochan (MŠK Žiar 
nad Hronom – CK). S minútovým 
odstupom po kadetoch vyšli na 
trať aj kategórie MASTER. Spolu 
26 cyklistov štartovalo v kategórii 
Masters A. Tieto preteky boli jas-
nou záležitosťou Milana Barényiho 
(TREK KCK OSLANY). Druhý skončil 
Martin Čangel (TREK KCK OSLANY) 
a tretí finišoval Tomáš Legnavský 
(OUTSITERZ). V kategórii Masters 
B štartovali šiesti pretekári. Vy-
hral Branislav Kacina (CLIMBERG 
SPORT TEAM) pred Miroslavom 
Kováčikom (CK ROUTE 66 Brezno) 
a Ondrej Glajza (SCK Pieniny) bol 
klasifikovaný na tretej pozícii. Do 
kategórie Masters C spadali štyria 
účastníci. Zvíťazil Milan Jánošík 
(Klub nadšencov amatérskej cyk-
listiky), striebro získal Jaroslav Ulík 
(OŠK TATRAN Liptovská Osada) a 
bronz Vlastimil Illík (ŠK CK Nitra). 
Štartovali aj štyri ženy v kategórii 
Masters. Zvíťazila Martina Šichto-
vá (CYKLISTICKÁ TOUR) pred Kristí-
nou Koscovou ( P2R Bike Team) a 
Janou Kossuthovou (Novomestský 
Superbiker).

Na štart v kategórii juniorov sa 
postavilo 40 cyklistov. Okrem slo-

venských pretekárov sa predstavili 
aj maďarskí, českí a poľskí jazdci. 
Zvíťazil náš cyklista Matthias Sch-
warzbacher (ŠK Železiarne Podbre-
zová a.s.) a pripísal si na svoje kon-
to 40 UCI bodov. Druhý bol Ondřej 
Novotný a tretí Jakub Kuba (obaja 
TEAM DUKLA PRAHA). Zo Slová-
kov bodoval ešte Lukáš Vranák (CK 
EPIC Dohňany) na šiestom mieste, 
čím získal osem UCI bodov a Samu-
el Fedor (ŠK Železiarne Podbrezová 
a.s.) obdržal za deviatu pozíciu dva 
UCI body.

Ďalšími kategóriami, ktoré bo-
jovali o UCI body, boli ženy a ju-
niorky. Na štarte sa prezentovalo 
19 pretekárok. Okrem Sloveniek 
to boli aj Maďarky a Belgičan-

ka. Zvíťazila Viktória Chladoňová 
(CLIMBERG SPORT TEAM), druhá 
bola Tereza Kurnická (CYKLOSTORE 
Trenčín) a tretia skončila Belgičan-
ka Audrey De Keersmaekerová (De 
Ceuster – Bonache Cycling Team).

Štartová listina kategórie mužov 
a U23 obsahovala tridsať mien, 
z toho trinásť Slovákov, osem Če-
chov, päť Poliakov a štyroch Ma-
ďarov. Najsledovanejšia Elite ka-
tegória absolvovala 10 okruhov. 
Od štartu sa ujali vedenia  českí 
pretekári – Šimon Vaníček (ČEZ 
Cyklo Team Tábor), Jakub Říman 
(TJ Auto Škoda Mladá Boleslav) a 
Patrik Černý (Expres CZ-Tufo Team 
Kolín). V tomto poradí nakoniec aj 
prišli do cieľa.

Jakub Pančík na trati. Foto: A. Medveďová

Po troch zaváhaniach 
dominantné víťazstvo nad Spartakom

desať zápasov bez prehry katapul-
tovalo futbalistov FK Železiarne 
Podbrezová medzi najlepšie cel-
ky Fortuna ligy. Avšak prehra na 
Slovane akoby odštartovala mini 
výsledkovú krízu. Železiari totiž ťa-
hali za kratší koniec aj s ružomber-
kom i v dohrávke v Michalovciach. 
Navyše, po nezdaroch ich čakal 
súper z kategórie najťažších – FC 
Spartak Trnava. 

S Ružomberkom doplatil nováčik 
najmä na nepremieňanie šancí a 
celkový vlažný výkon. „Z našej stra-
ny bola prevaha platonická. Futbal 
bol napokon spravodlivý a zaslú-
žene sme prehrali. Nemohli sme 
byť odmenení za bezkrvný výkon. 
Bez odvážnej, sebavedomej a zod-
povednej hry na oboch stranách 
ihriska sa nedá bodovať. My sme 
sa zápasu zúčastnili,“ nešetril kriti-

kou po stretnutí s Liptákmi Roman 
Skuhravý, tréner nášho tímu. 

Odčiniť bezduchý výkon túžili 
hráči v dohrávke 10. kola na pôde 
Michaloviec. Avšak tento duel tímu 

Radosť železiarov po úvodnom góle Petra Kováčika. Foto: M. Štefánik/jimifoto.sk

z Horehronia príliš nevyšiel. „To, že 
bol naším najlepším hráčom stopér 
naznačuje, že niečo v ofenzíve nie 
je dobré. Mám pocit, že je to seba-
vedomím, pretože do situácie, keď 

sme prehrali dvakrát po sebe, sme 
sa dostali prvý raz, čo sme spolu,“ 
poťažkal si tréner Skuhravý, ale 
zbytočnú paniku nerobil.

Spartak bez šance
Ako vymenení nastúpili železiari 

na duel 14. kola so Spartakom Tr-
nava. Hoci v úvode mali loptu na 
kopačkách viac hráči súpera, ne-
ubehlo ani desať minút a protivníka 
schladil Peter Kováčik. „Predviedli 
sme našu typickú akciu. V stretnutí 
s Ružomberkom ma o gól pripravil 
systém VAR, ale dnes mi ho potvr-
dil, čo ma veľmi teší,“ povedal nie-
koľko minút po víťaznom meraní 
síl autor otváracieho gólu. „Od za-
čiatku sme ukázali bojovnosť. Hrali 
sme svoju hru, čo sa nám v predoš-
lých dueloch nedarilo. Bol tam po-
hyb, podarilo sa nám streliť pomer-
ne rýchly gól, a potom to už išlo. 
Pridali sme ďalšie dva. Nechcem 
povedať, že sme zápas kontrolovali, 
ale ustrážili sme si ho až do konca,“ 
pokračoval v hodnotení mládežníc-
ky reprezentant Slovenska. 

vedia, o čo hrajú
Po troch zaváhaniach boli fanú-

šikovia zvedaví, ako sa so situá-
ciou náš tím vysporiada. Kováčik 
pripomenul, že mužstvo vie, o čo 
hrá. Preto si nikto veľký tlak ne-
pripúšťal. „Na zápas sme sa nijako 
špeciálne nepripravovali. Som rád, 
že sme konečne predviedli dobrý 
výkon. Musíme naň nadviazať aj v 
ďalších stretnutiach,“ pokračoval. 
A čo bolo iné v porovnaní s pre-
došlými zápasmi? „V prvom rade 
bojovnosť, pohyb a herná odvaha. 
Tieto aspekty nám chýbali. Dnes 
som od každého hráča cítil, že si na 
trávniku verí. Povzbudzovali sme a 
nakoniec to dobre dopadlo,“ uzav-
rel P. Kováčik.

Najlepší prvý polčas?
„Pod mojím vedením sme odohrali najhorší zápas. Bolo to bezduché, bez energie, bez emócie, absolútne 
žiadna kvalita v práci s loptou. Nemali sme ani dobrú organizáciu, mužstvo som nespoznával. Odohrali sme 
katastrofálny zápas. Nenašiel sa ani jeden hráč, ktorý by to pozdvihol. Podbrezová vyhrala jednoznačne 
zaslúžene.“ To boli až nečakane ostré slová Michala Gašparíka, trénera FC Spartak Trnava, na adresu svojich 
zverencov. Nečudo. Naši hráči ťažkého súpera totálne vygumovali. Pritom medzi fanúšikmi z Horehronia 
panovali obavy, ako sa tím vysporiada so sériou troch prehier. Ale na tú hráči očividne nechali zabudnúť. 
„Mali sme pred súperom obrovský rešpekt z dvoch dôvodov. Prvým bola forma Trnavy a druhým, že sme pr-
výkrát zažívali obdobie, v ktorom sme trikrát po sebe prehrali,“ povedal Roman Skuhravý, tréner domáceho 
celku. Na pozápasovej tlačovej konferencii priznal, že si pozrel na videu niekoľko zápasov Trnavy. Očarila ho 
práca s loptou, ktorú mužstvo z malého Ríma ukazovalo. No akýkoľvek strach nechali železiari za bránami 
Zelpo arény. Od úvodu sa do súpera zahryzli a ten nepripomínal mužstvo, ktoré ťahalo šnúru štyroch zápa-
sov bez prehry. 
Podbrezová predviedla najmä v prvom polčase dominantný výkon. Po úvodnom góle svojho súpera praktic-
ky ani nepúšťala na vlastnú polovicu. „Miro Poliaček mi v kabíne povedal, že to bol najlepší polčas za jeho 
pôsobenia v klube,“ povedal s úsmevom viditeľne spokojný Skuhravý. 
„Chceli sme vyhrať. Bolo to o nás a o tom, akým spôsobom zakomponujeme do systému veci, na ktorých 
pracujeme. Moji hráči majú obrovský obdiv,“ nešetril chválou český lodivod a dodal: „Vďaka vedeniu, ktoré 
nás maximálne podporilo, sme sa počas týždňa upokojili a predviedli sme výkon, na ktorý som hrdý. Verím, 
že to bude pre nás morálna vzpruha a do konca jesene „urveme“ toľko bodov, aby sme sa mohli v pokoji 
pripraviť na odvety.“


