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Sociálno-ozdravná 

starostlivosť

Akciová spoločnosť Železiarne 
Podbrezová zabezpečila aj v ak-
tuálnom roku detské tábory pre 
150 de   s poplatkom rodičov v 
rozpä   od 5 do 10 eur na jeden 
pobytový deň, v závislos   od 
typu tábora.

čítajte na strane 2Železiarne Podbrezová

Editoriál
Slovensko má za sebou su-
pervolebný víkend. V jednom 
dni sme si volili zástupcov do 
mestských a obecných zastupi-
teľs  ev a  ež župana a poslan-
cov kraja. Predvolebná búrka 
u  chla, kampaň je minulosťou. 
Rozhodli sme, kto nás bude 
najbližšie roky reprezentovať 
a bojovať o to, aby sme sa v 
našich dedinkách, mestách či 
krajoch mali čo najlepšie. Dnes 
je lop  čka na strane zvole-
ných. Majú dostatok času, aby 
splnili, čo nám sľubovali na bil-
bordoch, letákoch, v médiách 
či na osobných stretnu  ach. 
Mnohí budú v načatej práci 
pokračovať, ďalší sú nováči-
kovia a na úrady zaveje nový 
vietor. Jedno je isté pre obe 
skupiny. Nečaká ich nič jedno-
duché a zvlášť v dnešnej dobe 
poznačenej mnohými nega  v-
nymi udalosťami v spoločnos  . 
Chceme veriť, že pre nás urobia 
maximum a nebudú hľadieť na 
vlastné záujmy. Nech sa škols-
tvo, sociálna oblasť, zdravot-
níctvo, doprava a ďalšie sféry, 
ktoré patria pod územnú sa-
mosprávu, naďalej rozvíjajú. 
Aby sme si pri ďalších voľbách 
mohli povedať, že sme sa po-
sunuli vpred. My, občania, bu-
deme činnosť našich zástupcov 
sledovať, pretože mandát do-
stali práve od nás. Úspešným 
kandidátom blahoželáme a dr-
žíme palce. Prajeme im, nech 
bojujú v prospech všetkých s 
takým zanietením, ako sa nám 
prihovárali vo svojich predvo-
lebných kampaniach. 

Milan Gončár

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Pásový žeriav prešiel 
generálnou opravou

Pásový žeriav (evidenčné číslo 
199), ktorý je využívaný v šroto-
vom poli Piesok, prešiel v uply-
nulých týždňoch generálnou 
opravou. Na stroji s nosnosťou 
36 ton boli odstránené viaceré 
nedostatky. Žeriav slúži akciovej 
spoločnos   Železiarne Podbre-
zová od roku 1977.

Záchranné zložky z celého kraja nacvičovali
zásah v areáli starého závodu

Desiatky profesionálnych i dob-
rovoľných hasičov, koordinácia 
dopravy príslušníkmi polície, zvuk 
sirén prichádzajúcich vozidiel a 
niekoľko zásahových úsekov. Avi-
zované cvičenie v akciovej spoloč-
nos   Železiarne Podbrezová pre-
verilo pripravenosť integrovaného 
záchranného systému. 

Tak  cké cvičenie so zriadením 
štábu Krajského riaditeľstva Hasičs-
kého a záchranného zboru (HaZZ) 
v Banskej Bystrici postavilo vo štvr-
tok, 20. októbra, do pozoru hasi-
čov z celého kraja. Nácvik takéhoto 
charakteru musia absolvovať aspoň 
raz za dvanásť mesiacov. Tento rok 
bol jeho dejiskom starý závod pod-
brezovských železiarní. Voľba prie-
storu, kde sa cvičenie uskutoční, je 
prispôsobená Plánu hlavných úloh. 
Ten pre HaZZ zostavuje Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky a v roku 
2022 sa mal uskutočniť v priemysel-
ných objektoch.

„Železiarne Podbrezová pova-
žujeme za jeden z najdôležitejších 
objektov priemyslu z hľadiska kri  c-
kej infraštruktúry a  ež celkového 
významu pre hospodárstvo štátu. 
Preto sme sa rozhodli cvičiť práve 
v tomto areáli,“ informoval plk. Ing. 
Dušan Hancko, krajský riaditeľ HaZZ 
v Banskej Bystrici. „Sme veľmi radi, 
že nám vedenie spoločnos   vyšlo 
v ústrety a sme im vďační za spolu-
prácu,“ zdôraznil. 

Prínos závodných hasičov
Podľa riaditeľa je bonusom aj 

skutočnosť, že naša spoločnosť má 
zriadený funkčný závodný hasičský 
útvar. „Z tak  ckého hľadiska sa naň 
pozeráme ako na iden  ckú jednot-
ku v porovnaní s HaZZ. Navyše, s 
veľkou pridanou hodnotou. Výjazd 
podnikových hasičov je, rovnako 
ako v našom prípade, očakávaný do 
jednej minúty od vyhlásenia popla-
chu. Obrovským plusom je i fakt, že 
sídlia priamo v areáli spoločnos  , a 
tak dokážu veľmi rýchlo reagovať a 
vykonať prvotný zásah,“ pokračoval 
Hancko. 

Počas tak  ckého cvičenia bolo 
úlohou našich závodných hasičov 
vykonať prvotný zásah zameraný na 
likvidáciu požiaru. „Zároveň museli 
vyhľadať a zachrániť osobu, ktorá sa 
v mieste fi ngovaného nešťas  a na-
chádzala. Je to veľmi dôležité, pre-
tože na nás hasičov verejnosť často 
pozerá ako na tých, ktorí len chodia 

hasiť oheň. Ale práve v prvých mi-
nútach od vzniku požiaru, ktorý ešte 
nie je taký rozšírený, je nutná naša 
prítomnosť. Často sa to  ž v zady-
mených priestoroch nachádzajú 
ľudia. Je potrebné ich zachrániť, po-
skytnúť im prvú pomoc a evakuovať 
z miesta nešťas  a,“ vysvetlil riaditeľ. 

Kým sa hasiči počas cvičenia v 
starom závode venovali záchrane 
osoby, medzitým sa požiar rozšíril 
na voľne uložený horľavý materiál a 
od  aľ na konštrukciu objektu. „Táto 
situácia si vyžadovala nasadenie po-
síl a ďalších prostriedkov, ktoré po-
stupne prichádzali z hasičských sta-
níc Brezno, Závadka nad Hronom, 
Banská Bystrica, Zvolen či Rimavská 
Sobota. Tieto jednotky vytvárali zá-
sahové úseky. Prvým bola likvidácia 
požiaru výrobnej haly vo vnútor-
ných priestoroch, druhým likvidácia 
vonkajšieho požiaru skladovacej 
haly a tre  m vytvorenie zásobova-
nia hasiacou látkou – vodou,“ dopl-
nil. 

Aby mali hasiči cvičenie ešte ná-
ročnejšie, popasovať sa museli aj s 
ďalšou prekážkou, ktorá vznikla v 
dôsledku nepredvídaných okolnos   
a v čase prebiehajúceho zásahu.

„Bol zaznamenaný únik kyslíka v 
priestoroch kyslikárne. Museli sme 
preskupiť existujúce sily a prostried-
ky, ktoré boli nasadené pri požiari. 
Časť profesionálov zo Závodného 
hasičského útvaru Železiarní Pod-
brezová a.s. bolo vyslaných preskú-
mať únik kyslíka.“ Z toho dôvodu 

došlo k zníženiu síl a prostriedkov 
určených na likvidáciu požiarov. 
Museli byť nasadené posily, aby bol 
požiar zahasený. Do areálu starého 
závodu tak prichádzali ďalší hasiči aj 
s potrebnou technikou.  

Po splnení všetkých úloh bolo cvi-
čenie ofi ciálne ukončené.

Dôležitosť spolupráce
Cvičenia sa zúčastnili všetky zlož-

ky integrovaného záchranného 
systému, vrátane dobrovoľných ha-
sičov z obcí Valaská a Bystrá. Podľa 
Hancka je súčinnosť jednotlivých 
zložiek extrémne dôležitá. „Pokiaľ 
by spolupráca nefungovala, dôjde k 
vážnym rizikám,“ upozornil. Opätov-
ne pritom vyzdvihol prínos podniko-
vých hasičov. Ako povedal, „domá-
ci“ presne vedia, kde sa nachádzajú 
vypínače, ven  ly, rizikové miesta, 

zdroje vody, prípadne kanály.
„Pokiaľ nemáme podporu zo stra-

ny „domáceho“ manažmentu, tak 
je zásah veľmi zložitý. Jeho členov 
zaraďujeme k zložkám integrované-
ho záchranného systému a, navyše, 
patria medzi riadiaci štáb práve pre-
to, aby k nám potrebné informácie 
opera  vne  ekli. Musíme ich veľmi 
rýchlo vyhodno  ť a získať reálny ob-
raz o tom, čo sa bude diať a aké si-
tuácie môžeme očakávať. Podstatou 
je minimalizovať následky nešťas  a 
a zároveň zabrániť obmedzeniu, 
respek  ve zastaveniu výroby v prie-
myselných objektoch. Včasným zá-
sahom sa snažíme eliminovať škody 
vyvolané požiarom,“ dodal v závere.

Výsledky a celkové hodnotenia 
cvičenia budú známe do niekoľkých 
dní. V súčasnos   to  ž prechádzajú 
podrobnou analýzou.

Hasičské jednotky pri likvidácii simulovaného požiaru skladovacej haly.          Foto: R. Rybovič

Hasiči museli počas cvičenia vyhľadať a zachrániť zranenú osobu.  Foto: M. Gončár

čítajte na strane 3Železiarne Podbrezová

Naša spoločnosť zakúpila 
nové nákladné vozidlo

Železiarne Podbrezová a.s. po-
kračujú v modernizácii vozové-
ho parku. V týchto dňoch bolo 
do užívania uvedené nové vo-
zidlo TATRA T 158 Phoenix. Ide 
o trojstranný sklápač so vše-
stranným využi  m.

čítajte na strane 3Železiarne Podbrezová

Pri zásahoch je dôležitá súčinnosť všetkých záchranných zložiek. Foto: T. Kubej

Hasiči na  ahli hadice s vodou popod koľajnice, aby nebol obmedzený prejazd vlaku. Foto: TK
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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, ktoré predstavuje priemerné 
navýšenie o 16 percent, čo je výrazne viac, ako bolo dohodnuté v Kolek  vnej zmlu-
ve podpísanej pre rok 2022. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o sociálno-
ozdravnej starostlivos  , ktorú môžete nájsť práve v Kolek  vnej zmluve ŽP a.s.

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

Aj sociálno-ozdravná starostlivosť z Kolektívnej zmluvy 
ŽP a.s. tvorí nadštandard starostlivosti o zamestnancov

Ďakujeme za váš názor

V čísle 20 novín Podbrezovan sme 
sa pýtali vás, zamestnancov akci-
ovej spoločnos   Železiarne Pod-
brezová, na aktuálne pracovné 
podmienky. Prieskum spokojnos   
obsahoval niekoľko bodov. Mohli 
ste napísať i vlastné podnety, ná-
pady či názory. Ďakujeme všetkým 
respondentom, ktorí sa do pries-
kumu zapojili a vyjadrili svoj názor.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, 
že zamestnanci sú najspokojnejší s 
bezpečnosťou na pracovisku. Ná-
sledne s náplňou práce, istotou stá-
leho zamestnania, materiálnym a 
technickým vybavením pracoviska, 
ponúkanými sociálnymi benefi tmi 
a medziľudskými vzťahmi na praco-
visku. Menej už s možnosťou zvy-
šovania kvalifi kácie a pracovného 
postupu. Zamestnanci sú najmenej 
spokojní so mzdovým ohodnote-
ním práce.

V prieskume sme sa zaujímali aj 
o kladenie dôležitos   rôznym so-
ciálnym benefi tom, ktoré Program 
Predstavenstva Železiarní Podbre-
zová a.s. poskytuje. Za najdôleži-
tejší benefi t zamestnanci považujú 
vyplatenie ďalších miezd (dovolen-
kovú a vianočnú mzdu). Nasleduje 
možnosť doplnkového dôchodko-
vého sporenia, vyššie odstupné, 
odmeny darcom krvi, vyššie od-
chodné do dôchodku, kvalita stra-
vovania a poskytovanie výživových 
doplnkov, odmeny pri významných 
pracovných a životných jubileách a 
zdravotná starostlivosť o zamest-
nancov (rehabilitačné pobyty a 

Mgr. Katarína Michalcová
odbor personalis  ky a miezd

procedúry, wellness a pod.). Medzi 
menej dôležité benefi ty zamest-
nanci uviedli možnosť návštevy 
športových a kultúrnych poduja  , 
poskytovanie zliav na rôznom pois-
tení a ponuku letných táborov pre 
de   zamestnancov. Za najmenej 
dôležité považujú možnosť čerpať 
pohonné hmoty na zamestnaneckú 
palivovú kartu.

V neposlednom rade mali za-
mestnanci možnosť navrhnúť ďal-
šie benefi ty, ktoré by v Železiarňach 
Podbrezová a.s. uvítali. Najčastejšie 
sa vyskytovali návrhy vzťahujúce 
sa k mzde a fi nančnému príspevku 
(hotovostný príspevok zamestnan-
com na stravovanie, ak nie sú vy-
čerpané obedy z gastra; zvýšenie 
mzdy; príspevok na dochádzanie 
do zamestnania), možnos   oddy-
chu (oddychová miestnosť, dovo-
lenka navyše, sick day), organizova-
nie športových poduja   (športové 
hry, účasť na turnajoch pod hlavič-
kou ŽP a.s., športové turnaje medzi 
zamestnancami jednotlivých odbo-
rov a prevádzkarní a športový deň 
pre zamestnancov ŽP a.s.) a rozvoj 
pracovných  mov (kurzy ohľadom 
 movej práce a komunikácie, spo-

ločné teambuildingy). V odpove-
diach bol ponúknutý návrh na re-
alizovanie prieskumu spokojnos   
online formou. 

Za všetky zaslané odpovede, 
prejavené názory i nové návrhy na 
ďalšie benefi ty vám ďakujeme a 
ako sme sľúbili, jedného z vás od-
meníme. Vyžrebovali sme Tomáša 
Šoteka z prevádzkarne oceliareň. 
Vecnú cenu si môže vyzdvihnúť na 
referáte psychológie.

Príspevok na detské tábory
Akciová spoločnosť Železiarne 

Podbrezová zabezpečila aj v aktu-
álnom roku detské tábory pre 150 
de   s poplatkom rodičov v rozpä   
od 5 do 10 eur na jeden pobytový 
deň, v závislos   od typu tábora. 
Poukaz pre dieťa do detského tá-
bora prizná zamestnávateľ zamest-
nancovi pre nezaopatrené dieťa 
do skončenia povinnej školskej 
dochádzky (v súlade s § 3 zákona 
č. 600/2003 Z. z. o prídavku na die-
ťa a o zmene a doplnení zákona č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
v znení neskorších predpisov; ďalej 
aj „zákon o prídavku na dieťa“).

Rodičovský poplatok za jedno 
dieťa v roku 2022 predstavoval 5 
eur/pobytový deň v tábore Repište 
= spolu 70 eur, 6 eur/pobytový deň 
v tábore SpeakLand = spolu 36 eur 
a 10 eur/deň v golfovom tábore na 
Táľoch = spolu 50 eur. Rozdiel me-
dzi hodnotou poukazu, ktorú tvorí 
cena rekreácie, prípadne doprava 
a poplatok rodiča (zamestnanca ŽP 
a.s.), podlieha daňovému a odvo-

dovému zaťaženiu. Zamestnancovi 
je na požiadanie umožnené popla-
tok spla  ť zrážkou zo mzdy na dva-
krát. Osamelému zamestnancovi 
je umožnené spla  ť vyššie uvede-
ný poplatok v štyroch zrážkach zo 
mzdy. Zamestnancovi, ktorému 
sa zúčastnili detskej rekreácie dve 
de  , je umožnené splácanie zráž-
kou zo mzdy v štyroch splátkach.

Pre 20 nezaopatrených de   za-
mestnancov (v súlade s § 3 a § 4 
zákona o prídavku na dieťa), kto-
rým prizná príslušná zdravotná 

poisťovňa liečebný kúpeľný pobyt, 
prepla   zamestnávateľ maximálne 
5 eur na pobytový deň za 15 dní 
pobytu.

Regenerácia pracovnej sily
Za účelom regenerácie pracov-

nej sily Železiarne Podbrezová a.s. 
zo sociálneho fondu poskytujú 
zamestnancom rehabilitačno-lie-
čebné procedúry v zdravotníckom 
zariadení ŽP Rehabilitácia s.r.o.

Jednotlivé procedúry sme vám 
vlani postupne predstavovali v 
pravidelnom seriáli prostredníc-
tvom Podbrezovana. K dispozícii 
je, napríklad, fyzikálna terapia – 
elektroliečba, andulačná terapia, 
prístrojová lymfodrenáž, termozá-
baly, bioptronová lampa, rebox či 
laseroterapia. Nahlásiť sa môžete 
na telefónnom čísle 2954, prípad-
ne 1512.

Sociálna výpomoc
Zamestnávateľ poskytuje zo so-

ciálneho fondu zamestnancom 

sociálnu výpomoc v nasledovných 
prípadoch.

• Pri dlhodobej pracovnej ne-
schopnos   v trvaní nepretržite 
viac ako 183 kalendárnych dní 
príspevok vo výške 200 eur. Pri 
pokračujúcej nemoci ďalší  prís-
pevok vo výške 100 eur v prípade, 
že zamestnanec je PN nepretržite 
9 mesiacov a posledný príspevok 
vo výške 100 eur v prípade, že za-
mestnanec je PN nepretržite 12 
mesiacov. 

• Pri úmr   blízkej osoby žijú-
cej so zamestnancom v spoločnej 
domácnos   (manžel, manželka a 
nezaopatrené dieťa zamestnanca) 
príspevok vo výške 500 eur.

• Na odstránenie následkov 
živelných udalos   príspevok vo 
výške maximálne 2 000 eur v zá-
vislos   od rozsahu vzniknutej ško-
dy. Zamestnanec môže požiadať 
o príspevok v prípade, ak predloží 
potvrdenie príslušného mestské-
ho (obecného) úradu o vzniknutej 
škode.

Členom odborového zväzu 
sa môžete stať aj vy

Základná organizácia Odborového zväzu KOVO Železiarne Podbrezová (ZO OZ KOVO ŽP) sa ako samostatný 
právny subjekt snaží o ochranu práv svojich členov. Členom organizácie sa môže stať každý zamestnanec 
akciovej spoločnos   Železiarne Podbrezová alebo zamestnanec dcérskych spoločnos  , pričom samotné 
členstvo so sebou prináša mnoho výhod.

Dôležité je, aby každý budúci člen ZO OZ KOVO ŽP vedel, že po vyplnení a podpísaní prihlášky do odborov mu 
bude odvedené jedno percento z čistej mzdy, ktoré je určené na činnosť a výhody pre členov. 

Činnosť ZO OZ KOVO Železiarne Podbrezová:
- ako samostatný právny subjekt sa snaží o ochranu práv svojich členov podľa Zákonníka práce;
- kolek  vne vyjednávanie;
- vybavuje sťažnos  , žiados   a pripomienky zamestnancov;
- pracovno-právne poradenstvo;
- obhajovanie sociálnych práv zamestnancov;
- vzdelávanie a školenie funkcionárov;
- príprava rôznych akcií a zliav pre odborárov a ich rodiny.

Výhody členstva:
- osobné šetriace konto z odovzdaného príspevku;
- návratná bezúročná sociálna výpomoc do výšky 1 500 eur („odborár-
ska pôžička“);
- nenávratná sociálna výpomoc pri práceneschopnos  ;
- nenávratná sociálna výpomoc pri narodení dieťaťa;
- nenávratná sociálna výpomoc pri jubileách;
- nenávratná sociálna výpomoc pri úmr  ;
- športová činnosť;
- zľavy na členský preukaz, ktoré je možné využívať od prvého dňa od vstupu do odborov. 

Viac informácií nájdete na stránke www.odboryzp.sk alebo na sekretariáte ZO OZ KOVO ŽP, 
prípadne na telefónnych číslach 048/645 1462, 0917 456 875, 0917 905 054 a 0918 498 216. 

Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová zabezpečila aj v aktuálnom roku detské tábory pre 150 de   s poplatkom rodičov v rozpä   od 5 
do 10 eur na jeden pobytový deň, v závislos   od typu tábora.                           Foto: M. Gončár

Ilustračné foto: pexels.com
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Ilustračné foto: archív

AlzaBox po novom vo Valaskej

V polovici októbra minulého roka 
bol v našej spoločnos   inštalova-
ný AlzaBox. Využívať ste ho mohli 
na autobusovom nástupiš   v no-
vom závode, kde bol pripojený na 
elektrickú energiu. V najbližších 
dňoch bude presunutý do Valas-
kej.

„K samotnej demontáži AlzaBo-
xu dôjde v priebehu novembra. 
Momentálne sme v stave plánova-
nia logis  ky – zabezpečenie tech-
nikov na demontáž, objednávka 
prepravy a ďalšie úkony s tým spo-
jené. Presný termín preto za  aľ nie 
je známy,“ informoval Peter Šedivý, 
projektový manažér expanzie spo-
ločnos   Alza.sk.

V dnešnej dobe, kedy sme zvyk-
nu   nakupovať v online prostredí, 
je čoraz viac časté, že tovar si ob-

jednáme, zapla  me a následne ča-
káme na jeho doručenie. A práve 
AlzaBox je schránka, prostredníc-
tvom ktorej si môžete svoj tovar 
vyzdvihnúť v blízkos   svojho byd-
liska alebo pracoviska kedykoľvek 
počas 24 hodín, 7 dní v týždni. 

„Aktuálne prebieha op  malizá-
cia celej siete AlzaBoxov. Po viac 
ako štyroch rokoch prevádzky 
tejto siete máme k dispozícii ana-
lýzu dát, na základe ktorej vieme 
lepšie predpokladať, kde ich budú 
zákazníci využívať viac. Z tohto 
dôvodu niektoré AlzaBoxy rušíme 
a relokujeme ich na lokality, kde 
vidíme väčší potenciál. Konkrétne 
AlzaBox, ktorý bol doteraz pri no-
vom závode, bude presťahovaný 
do obce Valaská, k predajni Billa. 
Veríme, že zamestnanci Železiarní 
Podbrezová ho budú aj naďalej vy-
užívať na novej adrese,“ dodal na 
záver P. Šedivý.

Železiarne Podbrezová a.s. pokra-
čujú v modernizácii vozového par-
ku. V týchto dňoch bolo do užíva-
nia uvedené nové vozidlo TATRA 
T 158 Phoenix. Ide o trojstranný 
sklápač so všestranným využi  m.

„Bude slúžiť v technologickej 
preprave pre potreby výrobného 
procesu v našej spoločnos  , prí-
padne pri inves  čných akciách na 
prepravu sypkého materiálu – oce-
liarskej trosky, umelého hutného 
kameniva, zeminy a substrátov,“ 
informoval Peter Krajan, vedúci 
prevádzkarne doprava. 

V krátkom časovom horizonte 
ide o ďalšie moderné vozidlo, kto-
ré je novinkou nášho hutníckeho 
závodu. V čísle 8 novín Podbrezo-
van sme vás informovali o vozidle 
TATRA T 158 Phoenix, dodanom v 
apríli tohto roku.

Zakúpené vozidlo je energe  c-
ky menej náročné. Vedenie ŽP a 
prevádzkarne doprava si od neho 
sľubujú, predovšetkým, nižšie nák-
lady na opravy, údržbu a celkovú 
prevádzku. „V neposlednom rade 
očakávame spoľahlivosť, funkč-
nosť, ale aj ergonómiu vozidla a 

Naša spoločnosť zakúpila 
ďalšie nové nákladné vozidlo 

kabíny z hľadiska obsluhy vodiča,“ 
pokračoval P. Krajan.

 Len pre doplnenie, TATRA má 
motor PACCAR MX-13 s výkonom 
355 kW, zdvihový objem 12 902 
cm3 a točivý moment 2 350 Nm.

„Je vybavená automa  zovanou 
prevodovkou ZF TraXon s počtom 
16-  ch stupňov vpred a dva vzad. 
Maximálna rýchlosť je 85 kilo-

metrov za hodinu. Nadstavbou je 
trojstranný sklápač s objemom 10 
m3,“ dodal vedúci prevádzkarne 
doprava. 

Nové TATRY postupne nahradi-
li staršie predchodkyne rovnakej 
značky (model T 815). Tie slúžili 
železiarňam 35 rokov. Pre značné 
opotrebenie budú staré vozidlá 
postupne vyradené z prevádzky.

Foto: prevádzkareň doprava

Organizačné normy

Smernica S-236/2019
revízia 2, zmena I Váženie vozňových zásielok

Smernica S-465/2018
revízia 3, zmena III Výťahy – prevádzka, opravy a údržba

Informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

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

Rozhodnu  e č. 13/2022 Menovanie pracovného  mu na pre-
hodnotenie organizačnej štruktúry a 
stavov zamestnancov Železiarní Pod-
brezová a.s.

Rozhodnu  e č. 14/2022 Úprava pracovného režimu v prevádz-
karni oceliareň v mesiaci november 
2022

Príkaz č. 11/2022 Postup pri oznámení a skončení pra-
covného pomeru v ŽP a.s. 

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 októbri boli zverejnené:

Pásový žeriav zo šrotového poľa 
Piesok prešiel generálnou opravou

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Pásový žeriav (evidenčné číslo 
199), ktorý je využívaný v šroto-
vom poli Piesok, prešiel v uplynu-
lých týždňoch generálnou opra-
vou. Na stroji s nosnosťou 36 ton 
boli odstránené viaceré nedostat-
ky. Žeriav slúži akciovej spoloč-
nos   Železiarne Podbrezová od 
roku 1977. Servis vykonala fi rma 
ND LOR Uničov, a.s.

„Oprava sa začala 2. augusta a 
bola ukončená úradnou skúškou 6. 
októbra. Predošlá generálna opra-
va sa uskutočnila v roku 2015,“ in-
formoval Ivan Strigáč, prevádzkový 
technik zdvíhacích zariadení v pre-
vádzkarni oceliareň. 

Pásový žeriav slúži na vysypanie a 
drvenie trosky zlievanej z pece EAF 
do bulerov. Bulere sú koľajovou 
dopravou prevážané z oceliarne 
na šrotové pole Piesok. Následne 
sú z vagónov odobraté žeriavom, 
ktorý z nich vyklopí zliatu sformo-
vanú trosku, familiárne nazývanú 
bonbón. Potom už dochádza k jej 
drveniu pomocou veľkého závažia 
uchopeného magnetom, ktorý je 

zavesený na háku kladnice na kon-
ci ramena.

Zis  li aj ďalšie poškodenia
Počas generálnej opravy rea-

lizovali pracovníci spomínanej 
fi rmy viacero úloh. „Prvou bola 
kompletná demontáž ústrojen-
stva mechanickej čas   strojovne. 
Demontované čas   boli žeriavom 
vykladané na pripravené palety. 
Takto odľahčenú strojovňu bolo 
možné nadvihnúť žeriavom Fel-
bermayr (nosnosť 130 ton) spo-
lu so žeriavom našej spoločnos   
(nosnosť 40 ton). Podvozok sme 
vy  ahli za pomoci buldozéra, ktorý 
je využívaný na tlačenie podrvenej 
trosky k metalseparátoru. Druhou 
úlohou bol samotný podvozok. Ten 
sme rozobrali a vymenili všetky po-
škodené a značne opotrebované 
čas   pre pojazd i otoč,“ pokračoval 
I. Strigáč.

Pri demontáži jednotlivých čas-
  boli zistené značné poškodenia 

a bola nevyhnutná ich výmena. 
„Konkrétne išlo o ozubený veniec 
otoče s kráľovským hriadeľom. 
Zároveň sme sa rozhodli pre gene-
rálku zdvihovej a otočovej prevo-

dovky. Tieto poškodenia sa nedajú 
pred demontážou vyšpecifi kovať. 
Všetky nepredpokladané problé-
my spojené s opravou sme ale vy-
riešili včas,“ vysvetlil.

Doplnili bezpečnostné prvky
Okrem generálnej opravy boli na 

žeriav doplnené aj nové bezpeč-
nostné prvky – signalizácia zasunu-
tého pastorku zdvihu ramena, ale 
aj automa  cká brzda otoče páso-
vého žeriavu. Pri výpadku elektric-
kej energie bolo otoč možné zabr-
zdiť len mechanicky. Vďaka novým 
prvkom sa obsluhe zvýši bezpeč-
nosť pri práci.

Úkony na generálnej oprave boli 
náročné, pričom ich značne spo-
maľovali poveternostné podmien-
ky. 

„V septembri bolo veľa daždi-
vých dní, preto sme práce v ex-
teriéri vykonávali obmedzene. 
Napriek tomu bol termín dodrža-
ný a všetky úlohy sme s  hli včas 
splniť.“ 

Okrem externej fi rmy sa do re-
alizácie opráv zapojili i pracovníci 
elektroúdržby Železiarní Podbre-
zová a.s., pod vedením majstra Mi-
chala Vojenčiaka. „Menili hlavný 
prívod napájania žeriava, odpájali 
a zapájali elektromotory a spolup-
racovali pri oživení,“ doplnil I. Stri-
gáč.

Zgenerálkovaný žeriav dočasne 
nahradil žeriav s evidenčným čís-
lom 143. Hoci má nosnosť 25 ton, 
teda o viac ako desať ton menej 
v porovnaní so žeriavom 199, po 
prija   opatrení zvládol sypanie aj 
drvenie. Na rok 2023 je navrhnutý 
do plánu generálnych opráv. 

Niekoľkotýždňová oprava bola 
mimoriadne náročná. Naša spo-
ločnosť si od nej sľubuje šetrenie 
nákladov na údržbu. „Poruchy sa 
v poslednom období vyskytovali 
pravidelne, preto bola generálna 
oprava nevyhnutná. Sme radi, že 
žeriav bude po generálke aj naďa-
lej slúžiť, a to bez nutnos   ďalších 
opráv a tým aj inves  cií,“ dodal I. 
Strigáč.Pásový žeriav počas generálnej opravy.   Foto: I. Strigáč
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Mgr. Katarína Tajbošová
koordinátorka projektu Erasmus+

Ukážka virtuálnej reality, ktorú prezentovali pracovníci Katedry informa  ky Fakulty prí-
rodných vied Univerzity Mateja Bela. Foto: T. Kubej

Budúcnosť je 
v našich rukách!

Aj v aktuálnom školskom roku 
sme sa chceli stať súčasťou Eras-
mus komunity, a tak sme sa 14. 
októbra zapojili do ďalšieho roční-
ka medzinárodnej inicia  vy Eras-
mus Days. Tento rok bolo zorgani-
zovaných celkovo 6 296 poduja   v 
55 krajinách po celom svete. Slo-
vensko svoje nápady a zručnos   
prezentovalo prostredníctvom 104 
akcií, medzi ktoré patrili zber od-
padu, výstava fotografi í, darova-
nie krvi, koncerty, diskusie, pre-
zentácie a mnoho ďalších. 

Aj my chceme byť inšpiráciou 
pre ostatných, a preto sme Sú-
kromnú spojenú školu Železiarne 
Podbrezová odprezentovali cez 
Zelený Erasmus+ a zrealizovali nie-
koľko zmysluplných ak  vít, ktoré 
sa niesli v duchu „Budúcnosť je v 
našich rukách.“

V rámci nášho programu sme 
zrealizovali prvý školský SWAP ob-
lečenia a módnych doplnkov, ktorý 
bol spojený s krátkou prednáškou. 
Často nakupujeme viac, ako po-
trebujeme a nakoniec zis  me, že 
náš šatník je plný oblečenia, ktoré 
sme mnohokrát vôbec nemali na 
sebe, prestalo sa nám páčiť alebo 

už, jednoducho, nesedí. Za našu 
módu však musí planéta Zem pla  ť 
vysokú daň. Oblečenie je to  ž ťaž-
ko recyklovateľným materiálom a 
väčšinou končí na sme  sku. Swap 
je jednou zo zásad udržateľného 
spôsobu života. Ide o nový trend 
výmeny oblečenia, podporujúceho 
ekologický spôsob života. 

O tom, ako správne zatočiť s od-
padom, nám prišiel urobiť interak-
 vny workshop špecialista na škol-

ské programy a vzdelávanie Matej 
Vlčák zo Slovenskej agentúry život-
ného prostredia. Dozvedeli sme 
sa, ako neplytvať potravinami. Nie 
farmár, nie obchod, sme to my, kto 
tomuto plytvaniu jedlom môže dať 
stopku. A ako na to? Pri nakupo-
vaní ovocia alebo zeleniny máme 
uprednostniť takú potravinu, ktorá 
svojimi tvarmi alebo farbou nie je 
dokonalá, ale chu   rovnako. Od-
porúča sa navš  viť lokálne trhy, 
obchody farmárov a prvovýrobcov, 
ktorí takéto potraviny predávajú.  

Počas tohto dňa sa niektorí z 
nás zapojili aj do súťaže o najk-
rea  vnejší plagát k recyklohrám 
a zisťovali sme, ako správne pri-
praviť mobil na odovzdanie. Tiež 
sme sa dozvedeli viac o včelách 
ako súčas   našej ekológie. Matu-
ran   sa ak  vne venovali príprave 

na maturitu z anglič  ny, preberali 
environmentálnu tému a zisťovali, 
či je naša škola cirkulárna. Žiaci na 
odbornom výcviku vyrábali vtáčie 
búdky z odpadu z rekonštrukcie, 
ktorá práve prebieha v našej ško-

le. Samozrejme, nesmelo chýbať 
ani jesenné upratovanie školského 
areálu a znečistených lokalít okolia 
Lopeja. A  ež sme navrá  li život 
našim školským rastlinkám. 

Sme radi, že sme aj takýmto 

spôsobom mohli osláviť program 
Erasmus+, prezentovať našu školu 
a najmä šíriť myšlienku ochrany 
životného prostredia. Veríme, že 
sme ostatných aspoň trochu inšpi-
rovali.

Deň otvorených dverí prilákal žiakov z celého kraja

Dieľňa prak  ckého vyučovania, v ktorej sa žiaci učia základy ručného spracovania kovov, pod vedením majstra odbornej výchovy Vlas  míra 
Veverku.        Foto: T. Kubej

Dňa 24. októbra sa v Súkromnej 
spojenej škole Železiarne Podbre-
zová uskutočnil Deň otvorených 
dverí. Našu školu navš  vili žiaci aj 
ich rodičia z rôznych miest a obcí 
Banskobystrického kraja.

Návštevníci mali možnosť vidieť 
jednotlivé triedy a priestory školy, 
kde sa mohli zapojiť do rôznych ak-
 vít, ktoré si pre nich pedagógovia 

v spolupráci so žiakmi pripravili. 
Okrem klasických učební a dielní 
mali v škole prezentáciu aj pracov-
níci ŽP Výskumno-vývojového cen-
tra, Fakulty materiálov, metalurgie 
a recyklácie Technickej univerzity 
v Košiciach či Katedry informa  ky 
Fakulty prírodných vied Univerzity 
Mateja Bela. 

Podľa prezenčnej lis  ny, do kto-
rej sa žiaci zapisovali, navš  vilo 
počas Dňa otvorených dverí našu 
školu 132 záujemcov o štúdium v 
jednej z dvoch organizačných zlo-
žiek. V Súkromnej strednej odbor-
nej škole hutníckej ŽP si žiaci môžu 
vyberať z odborov hutník operátor, 
mechanik strojov a zariadení, me-
chanik elektrotechnik, mechanik 
mechatronik, hutník a obrábač 
kovov. V Súkromnom gymnáziu ŽP 
majú na výber profi lácie šport, in-
forma  ka, anglický jazyk a STEAM.

V priebehu Dňa otvorených dverí 
zavítali do Lopeja základné školy z 
viacerých miest a obcí nášho kraja. 
Prišli žiaci z Brezna, Podbrezovej, 
Valaskej, Závadky nad Hronom, 
Predajnej, Pohorelej, Čierneho Ba-
logu, Tisovca, Poltára, Nemeckej, 
Banskej Bystrice, Pohronskej Pol-
hory, Revúcej, Polomky, Heľpy či 
Očovej.

Vysoká účasť budúcich stredoš-
kolákov potešila aj riaditeľku školy 
Miriam Pindiakovú. „Som veľmi 
rada, že sme po dvoch kovidových 
rokoch mohli priestory školy sprís-
tupniť žiakom základných škôl a ich 
rodičom. Veď ako sa hovorí, lepšie 
je raz vidieť, ako stokrát počuť. 
Popri množstve ak  vít a obozna-
movaním sa nielen s priestormi, 
ale aj ponukou študijných a učeb-
ných odborov, sa mohli stretnúť 
nielen so zamestnancami školy, ale 
aj so svojimi kamarátmi, ktorí už u 
nás študujú a dokonca niektorí ich 
aj sprevádzali pri prehliadke školy. 
Na Deň otvorených dverí sme mali 
veľmi pozi  vne ohlasy, či už zo 
strany rodičov alebo aj žiakov, čo 
je pre nás odmenou za všetko vy-
naložené úsilie venované príprave 
tejto akcie.“

Učebňa metrológie, kde riaditeľka školy Miriam Pindiaková ukázala žiakom aj prácu s 3D tlačiarňou.  Foto: T. Kubej
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Nový šéfkuchár či bonusy pre ubytovaných. 
Hotel Stupka sa mení k lepšiemu

Hotel Stupka na Táľoch má za 
sebou úspešnú letnú sezónu. 
Návštevníci vyhľadávali pobyty, 
gastronómiu či wellness služby. 
V súčasnos   sú v plnom prúde 
prípravy na zimu. Aj od nej má 
vedenie hotela i celej akciovej 
spoločnos   Tále veľké očakáva-
nia. Daniela Kordová, generálna 
riaditeľka hotela, spolu s kolek  -
vom pracovníkov, chce zariadenie 
ešte viac pozdvihnúť a zatrak  v-
niť. Do  mu pribudol uznávaný 
šé  uchár, ale to nie je jediná no-
vinka. Nielen o nich nám skúsená 
hoteliérka porozprávala.

Nachádzame sa v období medzi 
letnou a zimnou sezónou. Ako 
hodno  te predošlé mesiace?

- Keď sa pozrieme na celoslo-
venský priemer a situáciu, ktorá 
významne zmenila správanie kli-
enta, letnú sezónu hodno  m ako 
veľmi dobrú. V súčinnos   s akcia-
mi, ktoré boli organizované v na-
šom rezorte, sú výsledky dobré, 
aj keď musím povedať, že ambície 
sme mali vyššie. Nad očakávania 
však boli mesiace september a ok-
tóber. Gro návštevníkov nášho ho-
tela tvorili Slováci, čo predstavuje 
viac ako 81 percent. A to aj napriek 
tomu, že tohtoročné leto, prvé bez 
obmedzení po pandémii, masívne 
využívali zahraničné des  nácie. 
Podiel zahraničných návštevníkov 
tvoril viac ako 18 percent, v poradí 
Česi, Maďari a Poliaci.  Zahraniční 
hos  a nám nepokryli výpadok Slo-

vákov, avšak v pohľadu tržieb sme 
v niektorých mesiacoch dosiahli 
obrat vyšší ako pred pandémiou.

Ako sa pasujete so súčasnými 
problémami nielen v spoločnos  , 
ale celom gastrosektore? 

- Naplno ich pociťujeme, asi 
ako všetci. Nie sme výnimkou. Pre 
manažment je to veľmi ťažká situ-
ácia. Náročná najmä z dôvodu, že 
je potrebné reagovať rýchlo, aby 
sme čo najlepšie zvládali infl ačný 
vplyv. Za najnáročnejšie považu-
jem správne a včas reagovať na 
dopyt. Nastaviť systém a procesy. 
Učíme klienta akceptovať rýchlo 
sa meniace podmienky pobytu u 
nás. Ruka v ruke však musí stú-

pať aj kvalita služieb. A to prináša 
zmeny...

Po úspešnom lete prichádza príp-
rava na zimu. Na čo sa môžu tešiť 
hos  a v najbližšom období?

- V rezorte máme nový  m mar-
ke  ngovo-obchodného oddele-
nia a začali sme veľmi intenzívne 
pracovať v tejto oblas  . Náš rezort 
má v zime obrovský potenciál v 
podobe lyžiarskeho strediska, kto-
ré bude túto zimnú sezónu určite 
v plnej prevádzke. Oživíme sprie-
vodné programy priamo v areáli. 
Skipasy budú súčasťou pobytu 
pre ubytovaných hos  . Vytvárame 
zaujímavé pobytové balíky. Našou 
prioritou je spus  ť naplno pre-
vádzku Koliby, ktorá bola posledné 
obdobie v prevádzkovom útlme. 
Pracujeme na gastronómii zame-
ranej na horehronské špeciality. 
Pripravujeme silvestrovský pobyt 
plný zábavy, relaxu, športu a neza-
búdame ani na najmenších. Prog-
ram bude tento rok naozaj lákavý. 
Ubytovacie kapacity sa postupne 
plnia.

Spomínate lyžovačku. Už o nie-
koľko týždňov odštartuje zimná 
sezóna. Aké sú prognózy pred jej 
začiatkom?

- Očakávame, že lyžovať sa zač-
ne okolo 25. alebo 26. decembra. 
Veríme, že ak nebude dostatok 
prírodného snehu, pomôže nám 
počasie, aby sme mohli zasnežo-
vať. Naše lyžiarske stredisko bude 
v tejto zimnej sezóne určite v pre-
vádzke. Prípravy sú už v plnom 
prúde. 

Váš hotel vyhľadávajú návštevníci 
aj kvôli wellness službám. Prečo?

- Wellness služby sú v dnešnej 
dobe už štandardom a sú jedným 
z dôvodov rozhodovania klienta 
pri výbere zariadenia. Okrem štan-
dardných ponúk, ako sú  nska a 
parná sauna či vírivá vaňa, pracu-
jeme na väčšej propagácii bazéna 
so slanou vodou. Jeho výhodou sú 
mierne an  sep  cké účinky. Ponú-
ka masáží a zaujímavých procedúr 
je jedna z oblas  , ktorú plánuje-
me zlepšiť a doplniť. S tým súvisí 
preškolenie personálu a opäť na-
stavenie procesov i systému. Teší 
ma, že aj pri súčasnej ponuke je 
spätná väzba od klientov viac ako 
pozi  vna. 

Jednou z najväčších noviniek je 
zmena na poste šé  uchára...

- Do nášho  mu pribudol zná-
my a uznávaný šé  uchár Ladislav 
Belák. Spoločne sme začali praco-

vať na novej koncepcii a systéme. 
Prioritou je zvýšiť kvalitu jedla i 
servisu. Hos   pozývame do hotela 
Stupka na gastronómiu vyššieho 
štandardu. Naším cieľom je plno-
hodnotne otvoriť reštauráciu Koli-
ba. V športovom areáli vytvárame 
ponuku ušitú na mieru lyžiarom. 
Aby sme  eto naše ambície mohli 
splniť, potrebujeme dobrý  m za-
mestnancov, ktorý momentálne 
vytvárame.   

Takže na Tále sa rozhodne opla   
prísť...

- Určite áno. Ľudia tu nájdu do-
konalé vyži  e v nádhernom pro-
stredí. Tím zamestnancov spoloč-
nos   Tále a.s. urobí všetko preto, 
aby návštevníci odchádzali spo-
kojní vo všetkých smeroch a radi 
sa vracali. Tále si zaslúžia návrat 
na mapu Slovenska ako rezort s 
kvalitnými službami v nádhernom 
prostredí.

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Daniela Kordová, generálna riaditeľka 
hotela Stupka.       Foto: súkromný archív

Hotel Stupka na Táľoch.  Foto: horehronie.sk
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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
7. – 13. 11. 2022

Pondelok
Polievky: držková, pórová s krúpa-
mi, pečivo. 
● Kuracie stehno na zelenine, štu-
chané zemiaky s cibuľkou, 
● Bravčový rezeň na hubách, tar-
hoňa, uhorka, 
● Grana  ersky pochod, cvikla, 
● Šalát fazuľový so salámou a chre-
nom, pečivo. 

Utorok
Polievky: slepačia, kláštorná, peči-
vo.
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa, 
● Kuracie prsia na ázijský spôsob, 
ryža, šalát, 
● Zemiakové knedličky s údeným 
mäsom, kapusta, 
● Muffi  ny s čokoládou, kakao, 
● Ovocný balíček. 

Streda
Polievky: šošovicová s kyslou ka-
pustou, horácka, pečivo. 
● Vyprážané čevapčiči, zemiaky, 
šalát, 
● Jelenie ragú s brusnicami, cesto-
vina,
● Lasagne mäsové, 
● Dusená zelenina, volské oká, 
● Bageta s pikantným mäsom.

Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, krupi-
cová so zeleninou, pečivo.
● Bravčové stehno na paprike, 
knedľa,
● Hovädzí guláš mexický, ryža, ša-
lát, 
● Francúzske zemiaky, uhorka, 
● Dukátové buch  čky s vanilkovým 
krémom. 

Piatok
Polievky: gulášová, špenátová so 
syrovými haluškami, pečivo. 
● Bravčový rezeň telgártsky, zemia-
ková kaša, šalát,
● Kuracie prsia na smotane, cesto-
vina, 
● Furmanské halušky, 
● Jesenný šalát, pečivo, 
● Bageta tuniaková. 

Sobota
Polievka: hrachová so salámou, 
pečivo. 
● Morčacie prsia prírodné, ryža, 
cvikla, 
● Bravčové stehno bra  slavské, 
knedľa. 

Nedeľa
Polievka: kyjevské sči, pečivo. 
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót, 
● Hovädzia pečienka milánska, 
cestovina.

Jedálny lístok
14. – 20. 11. 2022

Pondelok
Polievky: karfi olová, údeninová, 
pečivo. 
● Bravčové stehno záhradnícke, 
ryža, uhorka, 
● Kuracie prsia na smotane s hliva-
mi, knedľa,
● Pečené zemiaky s paradajkovou 
omáčkou, 
● Horehronské špagety. 

Utorok
Polievky: kapustová s klobásou, 
sedliacka, pečivo. 
● Hovädzí guláš maďarský, cesto-
vina, 
● Vyprážaný syr, opekané zemiaky, 
tatárska omáčka,
● Restovaná kačacia pečeň, hráš-
ková ryža, cvikla,
● Žemľovka s tvarohom,
● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: šošovicová kyslá, zeleni-
nová so šunkou, pečivo. 
● Držky na diabolský spôsob, 
knedľa, 
● Morčacie prsia plnené špenátom 
a syrom, ryža, šalát, 
● Exo  cký bravčový rezeň, opeka-
né zemiaky, 
● Cestoviny s tuniakom a hráškom, 
● Bageta Gurmán. 

Štvrtok
Polievka: prešporská, pečivo. 
● Bravčová krkovička zbojnícka, ze-
miaky, čalamáda, 
● Hovädzia pečienka na víne, ces-
tovina.

Piatok
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
brokolicová dánska, pečivo. 
● Pečené morčacie stehno, červe-
ná kapusta, knedľa, 
● Bravčové mäso Chilli con Carne, 
ryža, šalát, 
● Vyprážaná ryba, zemiaky, kom-
pót, 
● Šúľance s makom, 
● Bageta Ape  to.

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

Nedeľa
Polievka: roľnícka, pečivo. 
● Hovädzie dusené, paradajková 
omáčka, knedľa, 
● Bravčový rezeň na zelenine, ryža, 
uhorka.

Časť 16: Projekt záchrany 
horného nádvoria

Rok 2015 bol v rámci pamiat-
kovej ochrany hradu Ľupča zlo-
movým, pretože sa realizovala 
doposiaľ najrozsiahlejšia obnova 
najstarších čas   hradu, ktoré majú 
výraznú pamiatkovú a historickú 
hodnotu aj v celoslovenskom kon-
texte. 

Donjon
V priestore horného nádvoria 

je situovaná najstaršia dochovaná 
časť hradu, ktorá má jasne iden  -
fi kovateľnú architektúru donjono-
vého charakteru. Súčasťou obnovy 
horného nádvoria bolo prinavrá  ť 
tejto čas   primárnu výzdobu jej 
fasády, zreštaurovať kamenné čas   
a obnoviť dvere i okná na základe 
nálezov.

Súčasný donjon predstavuje 
trojpodlažnú vežu, vybudovanú z 
lomového kameňa so štvorcovým 
pôdorysom. Je to veža s jedinou 
miestnosťou na každom poscho-
dí, pričom vnútorný rozmer každej 
je približne štyri krát štyri metre. 
Spodný, polosuterénny priestor, sa 
z čas   opiera o hradné bralo a je v 
ňom situovaná pôvodná cisterna. 

V minulos   sa tu zachytávala daž-
ďová voda, ktorá slúžila ako záso-
báreň pitnej vody.

Najstaršie opevnenie
V rámci obnovy bol v strednej 

čas   horného nádvoria položený 
pás dlažby z plochého lomového 
kameňa (vápenca), ktorý je výraz-
ne odlišný od okolitej červenej ry-
olitovej dlažby. Touto formou boli 
prezentované výsledky archeolo-
gického výskumu.

Výskumom bola to  ž objave-
ná masívna 140-cen  metrová 
hradba, ktorá, podľa zistení, pre-
chádzala celou dĺžkou súčasného 
nádvoria, a to v jeho centrálnej 
čas  . Čiastočne sa prispôsobovala 
šošovkovitému 
tvaru nádvoria a 
centrálnej hrad-
nej stavbe, ktorá 
bola daná tva-
rom hradného 
brala. To bolo, 
pravdepodobne, určujúce aj pri 
výstavbe odkrytého staršieho mu-
riva. Významným prínosom bolo 
zistenie pôvodnej bránky – vstupu 
a schodiska do vnútorného hradu, 
povedľa centrálnej veže. Ide tu 
bezpochyby o obvodovú hradbu 

pôvodného hradu, stojaceho na 
návrší, ktorý z čas   zanikol po ze-
metrasení v roku 1443. 

Arkádová chodba
Všetky vstupy miestnos   dvoch 

nadzemných podlaží horného hra-
du Ľupča sú orientované smerom 
k hornému nádvoriu. Vstupy ús  a 
do priestoru arkádovej chodby, 
ktorá zaberá úroveň týchto podla-
ží. Je zjavné, že chodba bola budo-
vaná vo viacerých etapách, čo sa 
prejavuje aj na jej architektonic-
kých detailoch.

Na základe návrhu ochrany, ob-
novy a prezentácie tejto čas   hra-
du, boli na úrovni prvého podlažia 
arkádové chodby uvoľnené od se-

kundárnych zámu-
roviek a zasklenia. 
Zábradlia arkád 
na druhom podla-
ží boli ponechané 
bez zasklenia, ale 
existujúce betóno-

vé krycie dosky budú nahradené 
kamenným materiálom podľa roz-
hodnu  a Krajského pamiatkového 
úradu. 

Reštaurovaná bola aj plošná vý-
zdoba arkádových chodieb. Bolo 
zistené, že výzdoba má charakter 
zrkadlových (opakujúcich) plôch. 
Zrkadlá sú pravouhlé so štvorkru-
hovými výsekmi v rohoch. Na ar-
kádovom oblúku zrkadla sledujú 
tvar zaklenu  a. Sú vytvorené pri-
farbenou omietkou so štruktúrou, 
deliace pásy a pasparty sú pretre-
té náterom bielej farby. V prízem-
nej čas   arkád výzdoba nebola 
zistená.

Obnova tejto čas   hradu odstrá-
nila sekundárne novodobé zásahy 
z polovice, a po zreštaurovaní fa-
sád chodba poskytla hornému ná-
dvoriu výraz z konca 18. storočia.

Stav horného nádvoria počas realizácie nového odvodnenia. Foto: archív

Horné nádvorie pri večernom osvetlení. Foto: archív

Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča
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V tajničke sa ukrýva citát, ktorého autorom je starogrécky fi lozof Aristoteles.

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 14. novembra. Okrem svoj-
ho mena napíšte aj odborný útvar alebo prevádzkareň, kde pracujete. Na jedného z vás čaká poukaz na večeru pre dvoch v hoteli Stupka. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom vydaní novín.

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

Hrajte o poukaz na večeru pre dve osoby v hoteli Stupka

Výherca súťažnej krížovky
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 21, v ktorej sa ukrývalo do-
končenie škótskeho príslovia: „Úsmev stojí...“ Tajnička: „menej ako 
elektrický prúd a dáva viac svetla.“ Z úspešných riešiteľov sme vyžre-
bovali Reného Sirotu z prevádzkarne centrálna údržba. Cenu, ktorou 
sú dve vstupenky na 90s THE SHOW v Banskej Bystrici, si výherca môže 
prevziať v redakcii v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.

Autor:    
PK

polovica bodavý hmyz
typ ruskej 
stíhačky

vydavateľ diabol (angl.) choroba kĺbov okrem iného rebrinový voz častica africký štát hroby (kniž.) kráča podarúnok

poľovnícka 
postriežka

Dorota (dom.)

mreža, sieť 
(angl.)     

hovorila 
ákavsky

T2 T5   
skratka pre 

kus

popevok
Ivana (dom.)   

dravý vták

maďarské víno   

T1

žací nástroj
výrobca 
výťahov   

slovenský kraj

pracuj s 
pluhom  

Odborné 
veterin. Učilište

ktorýkoľvek 
(angl.)       

Action Items 
List

blúdi, habká
rodinný 

príslušník

mužské meno
ovanula      

zabezpečí
EČV Tvrdošína 

kanón

veľký tvor

pozývania 
(bás.)         
EČV 

Partizánskeho

okrasný vták   
rozchod 

manželov

solmizačná 
slabika

pravidelné 
poplatky     

užívaj tekutinu

krmovina    
prírodný 
materiál

abvolt
čisti vo vode   
ľahké drevo

všetko v 
poriadku (skr.)  

suché 
šampanské

akčný rádius 
lietadla    

Dopravný 
podnik

Pomôcky: IBM, 
ITEM, DNA

oddelenie v 
nemocnici

udieraj      
tenisový úder

značka 
počítačov    

bežná oprava

bezočivo      
na toto miesto

obidve drak (čes.)

krídlo (ved.)
nočný podnik   

hektoliter
spievanie    
existuje

symetrála    
Ľudové milície

T3 T4
ochrana obalu položka (angl.) daj odmenu

Spomienky
„Už navždy prestali pre teba hviez-
dy svie  ť, už navždy prestalo pre 
teba slnko hriať. Ale  , čo ťa mali 
radi, nikdy neprestanú na teba 
spomínať.“
Dňa 31. októbra uplynuli tri roky, 
ako nás navždy opus  la naša milo-

vaná mama, stará mama a prastará mama.
Margita ŠEBOVÁ z Valaskej.

Spomíname s láskou a úctou
...

„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 
sú okamihy, na ktoré  síckrát spo-
míname. Márne ho naše oči všade 
hľadajú, márne po lícach slzy ste-
kajú. Osud mu nedoprial s nami 
dlhšie byť, ale v našich srdciach 
bude ďalej žiť.“

Dňa 2. novembra sme si pripomenuli prvé výročie 
úmr  a nášho drahého manžela a otca

Dobroslava TOMČÍKA z Hronca.
S hlbokou úctou a láskou spomínajú manželka, 

dcéry, súrodenci s rodinami a ostatná rodina
...

„Tak rýchlo ten čas le  , tak rýchlo 
uteká, no každý deň   patrí naša 
spomienka. Osud   nedoprial s 
nami dlhšie byť, ale v našich srd-
ciach budeš stále žiť.“
Dňa 9. novembra si pripomenie-
me prvé výročie odvtedy, ako nás 

navždy opus  l
Otakar JANDEČKA z Podbrezovej-Š  avničky.

S láskou spomína celá smú  aca rodina

Spomienky
Dňa 10. novembra si pripomenie-
me prvé výročie odvtedy, ako nás 
navždy opus  la

Jolana JANDEČKOVÁ z Hronca.
S láskou spomína 

celá smú  aca rodina
...

Dňa 21. novembra uplynie devät-
násť rokov odvtedy, ako nás navž-
dy opus  la

Mária JANDEČKOVÁ z Brezna.
S láskou spomína 

celá smú  aca rodina

Poďakovanie
Milí kolegovia, priatelia, voliči,
posledná októbrová sobota patrila komunálnym 
a krajským voľbám, v ktorých sa o priazeň voličov 
uchádzalo množstvo kandidátov. Chceme poďakovať 
všetkým z vás, ktorí ste sa volieb zúčastnili a svojím 
hlasom ste nám potvrdili mandát k vykonávaniu 
služby v prospech kraja, v ktorom všetci spoločne 
žijeme. 
Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie aj vedeniu 
ŽP a.s. za predvolebnú podporu a chceme zdôrazniť, 
že vzájomné vzťahy s najväčším zamestnávateľom na 
Horehroní budeme rozvíjať aj v ďalšom volebnom 
období.  

S úctou, Tomáš Abel a Mar  n Ridzoň

V októbri odišiel
do predčasného 

starobného dôchodku
Jaroslav ŠKVARKA

V mene vedenia akciovej spo-
ločnos   Železiarní Podbrezová 

mu ďakujeme za odvedenú 
prácu a do ďalších rokov života 

želáme veľa slnečných dní.

V novembri 
blahoželáme

Pracovné jubileá
20 rokov

Ivan HORSKÝ
Peter PANČÍK

Ing. Ján SOUŠEK
Jozef VETRÁK

25 rokov 
Milan FAŠKO

30 rokov
Peter HRIŇ

Milan NÁTHER
Karol RYBÁR

35 rokov
Jaroslav ŠELEST

40 rokov
Július MURÁNSKY

Životné jubileá
Ing. Zuzana KÁNOVÁ

Štefan KOŽIAK
Július RADOVIČ
Roman ROSÍK
Peter ČELLÁR

Ľubica FABRICIUSOVÁ
Milan KOVÁČ

Juraj KURAJDA
Mar  n LUPTÁK
Roman MUCHA

Mgr. Katarína PODHAJSKÁ
Milan POHORELEC

Mgr. Ivana WEISOVÁ
Branislav BACÚŠAN

Jozef DEBNÁR
Mgr. Zuzana KARAKOVÁ

Peter KOVALČÍK
Dušan POTKÁNY

Eva POTOČÁROVÁ
Ružena RIESOVÁ
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SÚHRN
Fortuna liga, 15. kolo: FC DAC 
1904 Dunajská Streda – FK Žele-
ziarne Podbrezová 2:1 (0:0)
Góly: 59., 86. Krstovič – 52. Cob-
nan. 
Rozhodovali: Kružliak – Štrbo, 
Hrmo. ŽK: Leginus, Krstovič, Di-
mun – Godál, Paraj. Diváci: 4 377.
DAC: Petráš – Pinto, Risvanis, 
Brune   , Andzouana – Fazlagič 
(57. Nebyla), Dimun, Veselov-
ský (88. Kružliak) – Szánthó (77. 
Blackman), Krstovič, Leginus (57. 
Ramadan).
Podbrezová: Ludha – Bartoš, Go-
dál, Grešák – Kováčik, Bakaľa (88. 
Horvát), Paraj, Ďatko (77. Vasiľ) – 
Cobnan (82. Breznanik), Kuzma, 
Pavúk (77. Grendel).

Fortuna liga, 16. kolo: FK Žele-
ziarne Podbrezová – MFK Skalica 
0:2 (0:1)
Góly: 38. Vlasko, 90.+3 Haša. 
Rozhodovali: Ziemba – Pozor, 
Hancko. ŽK: Kováčik, Kukoľ – Po-
toma, Haša. Diváci: 1 670.
Podbrezová: Ludha – Bartoš, Ba-
kaľa, Grešák (77. Vasil) – Kováčik, 
Grendel (66. Pavúk), Paraj, Ďatko 
– Cobnan, Breznanik (46. Oravec) 
– Kuzma (66. Kukoľ).
Skalica: Junas – Čögley, Blažek, 
Podhorin, Černek – Vlasko (67. 
Potoma), Nagy, Fábry – Miha-
lík (58. Baumgartner), Yao (77. 
Haša), Václav.

Slovna   Cup, 4. kolo: Tatran Pre-
šov – FK Železiarne Podbrezová 
1:0 (1:0)
Gól: 23. Pribula. 
Rozhodovali: Očenáš – Hancko, 
Pacák. ŽK: Pribula – Bakaľa, Pa-
vúk, Paraj. ČK: 73. Oravec. Diváci: 
984.
Prešov: Knurovský – L. Šimko, 
Petko, Baran, Jendrek (51. Ivanko 
– Macej) – Milunović, Karaš (89. 
Marek Vasiľ), D. Keresteš – Pribu-
la (66. Nem  nov), Gaitanidis (66. 
Horváth) – Dolný (66. Andrič).
Podbrezová: Rehák – Bartoš, 
Bakaľa, Oravec – Kováčik, Paraj, 
Grendel (65. Grešák), Marcel 
Vasiľ (46. Cobnan) – Horvát (46. 
Kuzma), Pavúk (75. Masaryk), 
Ďatko.

Program Fortuna ligy
4. 11. o 17.30 hod. MFK Dukla 
Banská Bystrica – FK Železiarne 
Podbrezová (17. kolo). 
12. 11 o 15.00 hod. FK Železiarne 
Podbrezová – MFK Tatran Liptov-
ský Mikuláš (18. kolo). 

Po zápase s Liptovským Miku-
lášom (12. novembra) sa brány 
štadiónov našej najvyššej futba-
lovej súťaže zatvoria. Na progra-
me budú už len dohrávky Trnava 
– Michalovce, Dunajská Streda 
– Ružomberok a Slovan Bra  sla-
va – Zlaté Moravce (duely sú na 
programe 17., respek  ve 18. no-
vembra). Mužstvá čaká prestávka 
a následne zimná príprava na jar-
nú časť. Tá odštartuje už 11. feb-
ruára 2023. Futbalis   FK Železiar-
ne Podbrezová si v prvom jarnom 
kole zmerajú sily s FC ViOn Zlaté 
Moravce – Vráble. Duel sa usku-
toční na trávniku súpera.

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Marek Kuzma (vo výskoku v bielom) mal v súboji so Skalicou niekoľko šancí na skórova-
nie. Foto: M. Štefánik/jimifoto.sk

Výborný výkon na favorita nestačil, 
proti Skalici rozhodla efektivita

Futbalová Fortuna liga má pred 
sebou záverečné kolá jesennej 
čas  . FK Železiarne Podbrezová sa 
naďalej drží v hornej šestke, av-
šak v posledných dueloch sa  mu 
bodovo nedarilo. DAC Dunajská 
Streda aj MFK Skalica to  ž našu 
družinu zdolali. 

Stretnu  e 15. kola pro   DAC 
malo prívlastok zápas mesiaca. 
Oba  my sa pohybovali v hornej 
polovici tabuľky, kormidelníci na 
lavičkách preferujú útočný štýl 
futbalu a atrak  vny herný prejav 
je ozdobou jedného i druhého cel-
ku. Hráči Podbrezovej podali na 
trávniku výborný výkon. Súpera sa 
nezľakli a už v prvom polčase mali 
niekoľko dobrých šancí. Tie mal aj 
súper, ale skóre sa do prestávky 
nemenilo. 

Po zmene strán sa gólu dočkal 
Moses Cobnan, ktorý zblízka pre-
konal brankára Petráša. Naše ve-
denie bolo zaslúžené, lenže DAC 
má vo svojich radoch útočníka Ni-
kolu Krstoviča. Futbalista z Čiernej 
Hory najskôr hlavičkou vyrovnal, 
aby v samom závere šikovne pridal 
aj druhý gól a rozhodol o triumfe 
domácich. Napriek vynikajúce-
mu hernému prejavu nášho  mu 
a celkovo výbornému futbalu z 
oboch strán sme prišli z Dunajskej 
Stredy bez bodu. 

„Som smutný, ale zároveň aj 
nadšený. Chceli sme zopakovať 
výkon zo zápasu s Trnavou, čo sa 
nám aj podarilo. Rozhodujúci bol 
začiatok druhého polčasu, keď 
sme po vedúcom góle a ďalších 
šanciach nedokázali duel ukončiť. 
Potom sa prejavila kvalita domá-
cich. Krstoviča chce mať v mužstve 
každý tréner. Gratulujem Dunaj-
skej Strede k výhre, my ideme ďa-
lej,“ povedal na pozápasovej tla-

čovke Roman Skuhravý, tréner FK 
Železiarne Podbrezová. 

So Skalicou druhá domáca prehra
Podbrezovskí hráči sa chceli 

rýchlo otriasť z nešťastnej prehry 
a túžili potešiť divákov víťazstvom 
nad Skalicou. Hos  a prišli s úmys-
lom vychádzať zo zabezpečenej 
obrany. Ako aj povedal tréner Zá-
horákov, pred Podbrezovou mali 
jeho hráči rešpekt. Už v prvom 
polčase mal obrovskú šancu Kuz-
ma, no trafi l len tyč a nepochodil 
ani Kováčik. Cobnanovi zasa zobral 
gól postranný rozhodca, ktorý od-
mával ofsajd. V závere úvodného 
dejstva sa spoza šestnástky oprel 
do lopty Vlasko a z voleja otvoril 
skóre. 

Po zmene strán mali Horehronci 
viacero šancí na vyrovnanie, ale 
pro   bola nielen pevná defenzíva 
súpera, ale aj brankár Junas, ktorý 
viackrát svoje mužstvo podržal. V 
samom závere, pri hre vabank, sa 
dostal do úniku Haša a defi ni  vne 
rozhodol o troch bodov pre súpe-
ra. 

Po zaváhaní s Ružomberkom to 
bola druhá domáca ligová prehra 
železiarov v tejto sezóne Fortuna 
ligy. 

„Mali sme šance ktoré sa nám 
nepodarilo premeniť, čo sa potom 
otáča v náš neprospech. Verím, že 
začneme dávať viac gólov a keď 
budeme zápasy otvárať my, tak to 
budeme zvládať lepšie. Ja sa ne-
vzdávam za žiadnych okolnos   a 
ideme ďalej,“ povedal pre klubový 
web Richard Ludha, brankár nášho 
celku. 

Z prehier sa zverenci Romana 
Skurhavého musia rýchlo pozvie-
chať, už v piatok čaká náš  m duel 
v Banskej Bystrici. Víťazstvo v der-
by by bolo pre Podbrezovú veľkým 
impulzom, no pro   bude súper, 
ktorý má výbornú formu.

Po prehre s Prešovom 
koniec v Slovnaft Cupe

Štvrté kolo Slovna   Cupu bolo 
konečnou pre futbalistov FK Žele-
ziarne Podbrezová. Naši hráči ho 
odohrali v Ličartovciach pro   1. 
FC Tatran Prešov. Mužstvo zo Ša-
riša má vynikajúcu formu, vedie 
tabuľku druhej ligy, a tak bolo jas-
né, že nás nečaká nič ľahké. 

Podbrezovčania síce mali v zá-
pase loptu častejšie na kopačkách, 
ale vo fi nálnej fáze sa nedokázali 
presadiť. Naopak, domácim stačil 
na postup jediný gól, keď loptu od-
kopával Paraj, nastrelil len súpe-
rovho hráča a tá, na prekvapenie 
všetkých, skončila za bezmocným 
Rehákom. Druhopolčasová snaha 

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

o otočenie skóre zmenu nepri-
niesla. Navyše, po vylúčení Oravca 
sme dohrávali v oslabení. 

Roman Skuhravý, tréner FK Že-
leziarne Podbrezová: „Dostali sme 
gól, ktorý sa len tak často nevidí, a 
potom sme vo fi nálnej fáze mali tri 
príležitos  , ktoré sme nepremeni-
li. Hráči sú určite sklamaní, mohli 
mať o ďalší pekný zápas navyše. 
Čo sa týka hry, tak hľadám detaily. 
V prvom polčase som videl, že sme 
neboli priamočiari. Nehrali sme po 
zemi a nedostávali sa do šancí. 
Uľahčovali sme súperovi niektoré 
veci, kombinácia bola viac do stra-
ny ako dopredu. Preto sme si v pr-
vom polčase vypracovali len jednu 
šancu. Druhé dejstvo bolo lepšie, 
no nestrelili sme gól.“


